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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ Компенсации за тока и за май месец, газът можело и да не скочи 
Компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока, които бяха заложени до края на април, ще продължат и за месец 
май. Това съобщи министър-председателят Кирил Петков, който заедно с вицепремиера и министър на икономиката и 
индустрията Корнелия Нинова проведе среща с представители на работодателските организации и синдикатите, на която 
бе обсъден ръста на цената на енергоизточниците и антикризисните мерки, които ще предприеме правителството. 
Как и с колко ще бъде компенсиран бизнесът, ще бъде решено в конкретика следващата седмица след предстояща среща 
на работодателите с енергийния министър Александър Николов. 
Освен това - от думите на премиера може да се направи заключението, че може въобще да няма и повишение на цените 
на природния газ за бита и бизнеса, след като Русия спря доставките на синьо гориво за България. 
"Надяваме се в следващите няколко дни да дадем ясна перспектива за ценовите нива. Надявам се, че няма да бъдат по 
никакъв начин много лоша изненада. Дори напротив - надявам се да няма повишение. Но тези неща тепърва се 
договарят. Надявам се в скоро време всички да са много по-спокойни", каза Кирил Петков, след което се оттегли, без да 
дава възможност за журналистически въпроси. 
В по-голяма конкретика влезе Корнелия Нинова, като открои няколко основни точки от дискусията. На първо място остава 
непроменено желанието на властта готвеното ембарго на руски нефт на ниво ЕС да не се отнася за България, като бъде 
искано изключение. Освен това - Нинова подкрепила искането на бизнеса цената на газа да се запази същата, на която 
доставяше "Газпромекспорт", а ако има повишение заради новия микс, то то да бъде компенсирано под някаква форма от 
бюджета. Обсъжда се също така вариант за премахване на акциза върху природния газ. 
"Всички тези разговори и конкретни мерки, които обсъждане, са насочени към това да спасим българската икономика и 
индустрия, да обърнем особено внимание на енергоемките предприятия. От спирането да доставките на газ са засегнати 
близо 30 000 фирми и над 250 000 работни места", каза вицепремиерът. 
"Настояваме за цени на ресурсите, сравними със средноевропейските. Не искаме по-ниски. България има възможност да 
осигури конкурентни цени, докато има работеща АЕЦ "Козлодуй", работещи на въглища генерации, въздух и вода, имаме 
самофинансираща се схема за компенсиране на извънредно високите цени и свеждането им на нивото на 
средноевропейските крайни цени", каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
Задоволство от срещата изрази и председателят на БСК Добри Митрев. Но подчерта - бизнесът остава в протестна 
готовност и ако държавата излъже очакванията им ще изразят недоволството си. Настоя още и за компенсациите за тока 
да не бъде решавано месец за месец, а те да продължат дотогава, докато цените са на сегашните високи нива. 
 
Дума 
 
√ Компенсациите за бизнеса ще продължат и през май 
Обсъдихме пет конкретни мерки за спасяване на българската икономика, каза вицепремиерът и министър на икономиката 
и индустрията Корнелия Нинова, цитирана от пресцентъра на БСП, след среща с представители на работодателските 
организации и синдикатите в Министерския съвет с участието на премиера Кирил Петков и вицепремиера Асен Василев.  
По думите на Нинова, проведеният разговор е сериозен, с няколко конкретни неща. Първо, ембаргото за внос на петрол 
от Русия да не се отнася за България, поискано е изключение за България, добавя Нинова. Второ, постигнахме съгласие, че 
компенсациите за бизнеса ще продължат и през май. Те бяха до края на април. С колко предстои в разговор на министъра 
на енергетиката и на финансите това да се уточни. Трето, отново заявихме от името на работодатели с подкрепа на 
синдикати, да се запази цената на газа такава, каквато е сега по доставките от "Газпром". И, ако преговорите за 
алтернативни доставки доведат до по-висока цена, то да търсим механизъм държавата да компенсира разликата. 
Четвърто, правителството поискахме дерогация за увеличаване на прага за регистрации по ДДС от 50 хил. лв. на 100 хил. 
лв., което е в помощ на малкия и среден бизнес. И пето, последно, обсъждане на вариант за махане на акциза върху 
горивото. Това са четири - пет конкретни неща, които днес сме обсъждали, някои от тях вече категорично заявени, каквото 
е изключението за ембаргото и заявката за малкия и среден бизнес за регистрацията от 50 на 100 хил. лв. по ДДС, казва 
Нинова.  
По думите й всички тези разговори и конкретни мерки са насочени към това да се спаси българската икономика и 
индустрия; да се обърне особено внимание на енергоемките предприятия. Загрижени сме за това, че проблемът със 
спирането на доставките на газа е засегнал 30 хил. фирми близо, над 250 хил. работни места и целта ни е да спасим и тези 
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фирми, и тези работни места, добавя вицепремиерът. Разбира се, да помогнем и на икономиката и индустрията, както и 
на земеделието и селското стопанство, защото много земеделски стопани също ще пострадат от цената на газа, казва тя. 
"Докато АЕЦ "Козлодуй" работи, имаме самофинансираща се схема за компенсациите", посочи председателят на АИКБ 
Васил Велев, визирайки свръхпечалбите на централата.  Настояваме компенсациите за електрическата енергия да 
продължат, докато това е необходимо, заяви Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара. Бизнесът 
предлага долният праг за подпомагане да бъде енергийният микс от КЕВР и да няма таван. Настоява се за природен газ да 
не се заплаща повече от формулата с "Газпром експорт". 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Лесно ще анулираме заявения протест, ако постигнем съгласие 
Интервю на Георги Марков с Васил Велев в предаването ''Нещо повече'' 
"Лесно ще анулираме заявения протест на 18 май пред Министерски съвет, ако постигнем съгласие... Отиваме, за да 
намерим решение, което още днес да се обяви на предприятията, за да знаят дали да отварят изобщо след дългия уикенд, 
който се задава... Цитират се 25 хиляди предприятия, които ползват природен газ, където работят 250 хиляди души. Но 
това въобще не е всичко, защото това са първоешелонни предприятия. Ако те не доставят своята продукция, ще спрат в 
пъти повече предприятия".  
Това каза пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев преди срещата на премиера Кирил Петков и национално 
представените работодателски организации във връзка с цените на природния газ и тока. 
Той подчерта, че влизат на разговора с очакване за реално решение за компенсации за цените на тока и природния газ.  
Решението, което от бизнеса предлагат, е компенсацията да стане за сметка на свръхпечалбите на електроенергийните 
дружества. 
Интервюто на Георги Марков с Васил Велев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
Еpicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Лесно ще анулираме заявения протест, ако постигнем съгласие 
"Лесно ще анулираме заявения протест на 18 май пред Министерски съвет, ако постигнем съгласие. ... Отиваме, за да 
намерим решение, което още днес да се обяви на предприятията, за да знаят дали да отварят изобщо след дългия уикенд, 
който се задава. ... Цитират се 25 хиляди предприятия, които ползват природен газ, където работят 250 хиляди души. Но 
това въобще не е всичко, защото това са първоешелонни предприятия. Ако те не доставят своята продукция, ще спрат в 
пъти повече предприятия". 
Това каза пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев преди срещата на премиера Кирил Петков и национално 
представените работодателски организации във връзка с цените на природния газ и тока. 
Той подчерта, че влизат на разговора с очакване за реално решение за компенсации за цените на тока и природния газ. 
Решението, което от бизнеса предлагат, е компенсацията да стане за сметка на свръхпечалбите на електроенергийните 
дружества. 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Държавата е компенсирала бизнеса за под половината от рекордно високите цени на тока 
Според формулата в договора с „Газпром експорт“ този месец газът трябва да поевтинее с 13-14%, сочат 
изчисленията на АИКБ 
Държавата е компенсирала българският бизнес за под половината от свръхвисоките разходи, които той е направил заради 
рекордното поскъпване на електроенергията. Това стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. В ефира на бТВ той обясни, че според изчисленията на 
работодателите за последните 10 месеца, откакто се налице свръхвисоките цени на електроенергията, за всеки потребяван 
от бизнеса мегаватчас са надвзети 1922 лв. над цената на микса, при която всички производители печелят добре. И 
допълни, че от тези 1922 лв., държавата е компенсирала 969 лв., т.е. по-малко от половината. 
Според думите на Велев схемата, която работодателските организации предлагат за компенсиране на бизнеса за високите 
цени, се самофинансира. Поради което нито производителите, нито държавата, ще бъде ощетена, ако стопанските 
потребители бъдат компенсирани за нивата над нормалните цени. 
Той подчерта още, че бизнесът всъщност не говори за изплащане на помощи, а за връщане на надвзетото. И то не за всичко, 
а само за част от него. За работодателите правилното решение би било през май и юни компенсациите да бъдат 
продължени във вида, в който бяха досега, а след това, от 1 юли, във връзка с новите цени, които КЕВР ще определи, да се 
уточни нова средносрочна годишна схема за компенсиране. „Тъй като очевидно тази ненормална ситуация на пазара на 
електроенергия в ЕС няма да приключи следващите два месеца“, каза Велев. 
Той отбеляза, че през следващата седмица бизнесът очаква да получи яснота както по отношение на размера на 
компенсациите, които ще получи заради свръхвисоките цени на електроенергията, така и за новата тарифа за природния 
газ. За първото той очаква това да се случи по време на разговорите с министър на енергетиката Александър Николов. За 
синьото гориво отбеляза, че макар и при спрени от „Газпром експорт“ доставки, нито една от страните не е развалила 
договора. За април тя е била 142.59 лв. за мегаватчас. За май, според формулата на договора с руснаците, цената трябва 
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да бъде 123.15 лв., т.е. по-ниска с 13-14%. Според думите му това би трябвало да означава, че КЕВР не трявба да увеличава 
цената, а да я намали. „А на нас ни е обещано, че няма да се качи с повече от 10%, но може и да падне“, отбеляза Велев. 
По отношение на спрените доставки от Русия за Полша и България, той обясни, че за разлика от поляците ние нямаме нито 
толкова големи запаси, нито делът на доставките от Русия у нас е толкова малък. При нас зависимостта е над 90%, а 
запасите ни са за по-малко от месец. На фона на това Полша има запаси за повече от 10 месеца. 
Велев подчерта, че България консумира под 2% от общото количество доставян от Русия газ на ЕС. Поради което тези 
количества могат да бъдат заместени със синьо гориво от други доставчици. Но откаже ли се целият Евросъюз от руския 
газ, тогава вече тези количества няма да има откъде да се компенсират. „Което означава европейската индустрия и 
европейската икономика да влезе в рецесия“, категоричен бе Велев. 
Във връзка с вчерашната среща на работодателите с премиера Кирил Петков и заместниците му Корнелия Нинова и Асен 
Василев същ е имало напрежение, както и на тази преди това с превозвачите. Председателят на АИКБ отбеляза обаче, че 
работодателите са успели да сдържат нервите си и да не напуснат залата, както направиха представителите на 
преводаческия бранш. 
На самата среща, според думите му, е бил постигнат частичен резултат, затова и протестната готовност на 
работодателските организации остава, но и разговорите им с правителството продължават. Велев посочи като частичен 
успех договорката, че компенсациите за свръхвисоките цени на електроенергията ще бъдат запазени и през настоящия 
месец. Но засега не е ясно в какъв размер ще бъдат те, което предстои да се уточни идната седмица. Председателят на 
АИКБ отбеляза, че предложението на бизнеса е било изплащането на тези компенсации от държавата да продължи 
толкова, колкото ще се задържат и свръхвисоките цени на тока. Което пък е в пълно съответстви с препоръките и на 
Еврокомисията. „А не всеки месец бизнесът да се изправя на нокти. Ние търсим трайно решение в средносрочен план“, 
коментира Велев. Той допълни, че ЕК също така предлага на държавите членки да разработят и регулирани цени за 
бизнеса, поне временно, както предлага и да се използват временни данъчни мерки предвид неочаквано високите 
печалби на електроенергийните компании, които да послужат за компенсиране на високите сметки. 
 
Банкеръ 
 
√ И след срещата с премиера - работодателите с неизяснени въпроси 
"И през май ще продължат енергийните помощи за бизнеса - може би на различни нива, но другата седмица те ще 
бъдат финализирани с министъра на енергетиката. За газа се надяваме, че през следващите няколко дни ще дадем 
ясна перспектива за ценовите нива и се надяваме те да не бъдат лоша изненада". 
С тези думи премиерът Кирил Петков започна изявлението си след продължилата повече от два часа среща с 
работодателските и синдикалните организации на тема енергийни доставки.  
В същото време Добри Митрев, председателят на Българската стопанска камара, обяви, че по време на срещата не е 
получил отговор на няколко въпроса: В какъв размер ще бъде компенсацията за бизнеса за спрения природен газ и до кога 
ще продължи тази мярка - дали ще бъде само до май. 
"Ние сме в протестна готовност. Вече имаме заявена дата за протест - 18-и май, в случай че условията, които правителството 
предложи, са неприемливи за българската икономика и индустрия, за училищата, за детските градини, за социалните 
домове, за болниците, за църквите и манастирите. Няма да имаме друг избор освен да протестираме" - подчерта Митрев. 
Той обясни и какво е предложил по време на срещата на премиера и на двамата вицепремиери - министърът на 
икономиката Корнелия Нинова и на министъра на финансите Асен Василев: 
1. по отношение на електрическата енергия компенсациите да продължат дотогава, докогато е необходимо; 
2. долният праг на подпомагане да бъде цената на енергийния микс, определен от КЕВР, и да няма горен таван; 
3. средствата, които ще се заплащат за природен газ оттук насетне, да бъдат не повече от това, което би се получило по 
формулата с "Газпром Експорт". 
Митрев потрети, че по отношение на цената на електрическата енергия от Българската стопанска камара ще настояват 
компенсациите да продължат, колкото е необходимо, а не всеки месец да се водят разговори. 
От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов коментира, че проблемът е сериозен и притесненията са 
основателни. 
"Надяваме се, че през следващата седмица ще получим решение. Използвах тази среща, за да обърна внимание, че трябва 
да интензифицираме работата си. Защото ние сме затиснати от проблеми и от дълги разговори, а на срещата не се видя 
много оптимизъм в очакваните развития. Това налага да търсим решение на въпросите, докато са още малки, за да не ни 
подгонят те, когато станат големи" - коментира Манолов и припомни възрожденската песен "Дорде е мъничка змията - да 
й смачкаме главата". Той подчерта, че е приканил за бързото започване на работата на Съвета по Зелената сделка, който е 
създаден с Постановление на Министерския съвет, но за съжаление до сега нито е сформиран, нито работи. 
Министърът на икономиката Корнелия Нинова изрази своята загриженост, че от проблема със спирането на доставките на 
газ са засегнати близо 30 000 фирми, над 250 000 работни места. 
Тя посочи, че разговорите ще продължат и през следващата седмица, включително и в рамките на дебатите за 
актуализацията на бюджета, като е бил отправен призив и да се възстанови работата на Тристранния съвет за 
сътрудничество, както и на Икономическия съвет в Министерството на икономиката. Икономическият министър допълни  
и че по време на срещата е било ясно заявено, че за страната ни е поискано разрешение за изключение - т.е. ембаргото за 
внос на петрол от Русия да не се отнася за България. 
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Освен това е било постигнато съгласие компенсациите за бизнеса, които са били до април, да продължат и през май. Тя 
обаче уточни, че предстои следващата седмица да се уточни с министъра на финансите и с министъра на енергетиката 
какъв ще бъде техният размер. 
На следващо място тя уточни, че ако преговорите за алтернативни доставки доведат до по-висока цена, държавата ще 
потърси механизъм за компенсиране на разликата. 
Нинова обърна внимание и за поисканата дерогация за увеличаване на прага на регистрация по ДДС от 50 хил. лв. на 100 
хил. лв. - мярка, в помощ на малкия и средния бизнес, както допълни, че е бил обсъждан вариант за премахване на акциза 
върху газа. 
По отношение на разпространявани слухове, че части от БЕХ ще бъдат приватизирани, Нинова коментира, че с цел тяхното 
опровергаване, депутати от БСП подготвят законодателно предложение, което ще има за цел да забрани подобна 
възможност. 
От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обяви, че от АИКБ нямат да отстъпят да настояват за 
сравними цени на енергоресурсите със средноевропейските. "Не искаме по-ниски - България има възможност да осигури 
конкурентни цени, защото, докато има работеща АЕЦ "Козлодуй" и въглища, докато има въздух, слънце и вода, имаме 
самофинансираща се схема за компенсиране на извънредно високите цени и за тяхното свеждане до нивото на крайните 
средноевропейски цени за потребителите". 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнecът щe пoлyчи eнepгийни ĸoмпeнcaции зa мaй, нo бeз яcнoтa зa пocлe 
Дeтaйлитe oĸoлo ĸoмпeнcaциитe зa тoзи мeceц щe ce дoизяcнявaт, ĸaтo oт бизнeca пpoдължaвaт дa ca в пpoтecтнa 
гoтoвнocт 
Oчaĸвaнo cлeд зaĸaнитe зa пpoтecти oт cтpaнa нa бизнeca пpeмиepът Kиpил Πeтĸoв пpoвeдe cpeщa c paбoтoдaтeлcĸитe 
opгaнизaции и oбяви, чe eнepгийнитe ĸoмпeнcaции зa бизнeca щe пpoдължaт и пpeз мaй. Bce пaĸ oбaчe тaĸa и двeтe cтpaни 
нe ca cтигнaли дo пo-дългocpoчни зaĸлючeния ĸaĸ дa пpoдължи ĸoмпeнcиpaнeтo нa индycтpиятa зa виcoĸитe цeни нa 
eлeĸтpoeнepгиятa и пpиpoдния гaз. 
He cтaнa яcнo и дaли щe имa пpoмeни пo cxeмaтa ĸaтo пoвeчe дeтaйли тpябвa дa бъдaт пpeдocтaвeни cлeдвaщaтa ceдмицa 
cлeд cpeщa нa бизнeca c eнepгийния миниcтъp Aлeĸcaндъp Hиĸoлoв. Oт Бългapcĸaтa cтoпaнcĸa ĸaмapa oбявиxa, чe липcaтa 
нa дeйcтвия в пo-дългocpoчeн плaн ocтaвa пpoблeм. 
Koмпeнcaциитe щe бъдaт финaлизиpaни дpyгaтa ceдмицa c миниcтъpa нa eнepгeтиĸaтa. Зa гaзa ce нaдявaмe в cлeдвaщитe 
няĸoлĸo дни дa дaдeм яcнa пepcпeĸтивa зa цeнoвитe нивa. Haдявaмe ce дa нямa пoвишeниe“, oбяви Πeтĸoв. 
Πpипoмнямe, чe зaявĸaтa нa ĸaбинeтa бe тeзи ĸoмпeнcaции дa пpoдължaт caмo дo ĸpaя нa мapт, a вeчe втopи мeceц тe 
бивaт yдължaвaни caмo c пo 30 дни. Taзи липca нa пpeдвидимocт нe oдoбpявaт пpeдcтaвитeлитe нa бизнeca. Имeннo зaтoвa 
нa 1 мaй тe oбявиxa, чe ca гoтoви нa пpoтecти в cлyчaй, чe пpaвитeлcтвoтo cпpe пoмoщитe. 
Hacтoявaмe ĸoмпeнcaциитe зa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия дa пpoдължaт, дoĸaтo тoвa e нeoбxoдимo. Днec нe пoлyчиxмe твъpд 
oтгoвop нa пocтaвeнитe oт нac въпpocи. He знaeм ĸaĸвa ĸoмпeнcaция щe пoлyчим зa цeнaтa нa тoĸa, нo cмe в пpoтecтнa 
гoтoвнocт c oпpeдeлeнa дaтa нa 18 мaй в cлyчaй, чe ycлoвиятa, ĸoитo пpaвитeлcтвoтo пpeдлoжи, ca нeпpиeмливи“, зaяви 
Дoбpи Mитpeв, пpeдceдaтeл нa УC нa Бългapcĸa cтoпaнcĸa ĸaмapa. 
„Дoĸaтo AEЦ „Koзлoдyй“ paбoти, имaмe caмoфинaнcиpaщa ce cxeмa зa ĸoмпeнcaциитe“, пocoчи пpeдceдaтeлят нa AИKБ 
Bacил Beлeв, peфepиpaйĸи ĸъм oгpoмнитe пpиxoди нa цeнтpaлaтa и близo 1-милиpднaтa ѝ пeчaлбa зa пъpвитe тpи мeceцa 
нa гoдинaтa. 
 
Btvnovinite.bg 
 
√ Защо превозвачите напуснаха срещата с премиера? 
Помолихме премиера да се концентрираме върху поставените теми, но тогава ни беше казано ако нещо не ни харесва 
– вратата е зад нас, каза Магдалена Милтенова 
Превозвачите продължават с протестите, след като във вчерашния ден напуснаха официална среща с премиера Кирил 
Петков. „Ние отидохме с определени очаквания. Помолихме премиера да се концентрираме върху поставените теми, но 
тогава ни беше казано ако нещо не ни харесва – вратата е зад нас“, каза Магдалена Милтенова, председател на 
Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Тя поясни, че по време на срещата са обсъждани теми, които по никакъв начин не засягат проблемите на превозвачите. Те 
бяха обвинени, че прекъсвали министър-председателя по време на разговорите. „Аз лично прекъснах премиера. Ако 
Министерски съвет има доблестта – нека изнесе записа от срещата“, каза Милтенова. 
„Ние четири месеца говорим за проблемите и е абсурдно все още да няма решение. Беше споменато, че акцизът не може 
да бъде намален. В случая не се касае, че искаме някакви пари. За автобусните превози трябваше да има субсидиране, 
поведението към нашия бранш е недопустимо“, каза тя. 
„Постигнахме частичен резултат по време на срещата. За месец май ще има компенсиране на високите цени на енергията, 
но с неуточнен размер“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който също 
присъства на срещата. 
„Ние търсим трайно решение, а не месец за месец. Ние не говорим за помощи, а за връщане на надвзетото“, каза още 
Велев. 
Вижте целия разговор във видеото. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zashto-prevozvachite-napusnaha-sreshtata-s-premiera.html
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√ Реакции след изтичането на предполагаем таен запис от срещата на премиера с превозвачите 
От правителството обявиха, че ще поискат от ЕС премахване на акциза за тока и натуралния газ 
Сблъсък между властта и превозвачите. След като вчера те напуснаха срещата с премиера обидени, днес изтече запис на 
разговора им. 
Аудиото завършва със скандал и нито една от двете страни не оспорва автентичността му. 
Записът от срещата на премиера, превозвачите и работодателите е около 30-минутен. Темата на разговора са компенсации 
заради високите цени на горивата и евентуален мораториум върху тол таксите. 
В края на записа мъжкият глас отговаря: „Повярвайте ми, ако не искате да ме слушате, вратата е там. Ето я. Зад вас. Аз 
решавам тук, какво ще говоря и как ще говоря“.  
„Това не Ви е частният дом“, казва женски глас под звука на аплодисменти. 
Още вчера от кабинета дадоха обяснение за прекъснатия диалог. 
„Мога да кажа, че на няколко пъти превозвачите прекъснаха министър-председателя, който се опитваше да има каже 
нещо, но това те го изтълкуваха като покана да си ходят и си тръгнаха“, заяви регионалният министър Гроздан Караджов.  
Този петък, след изтичането на записа, и двете страни реагираха. 
„Буквално бяхме изгонени от премиера. Той ни посочи вратата и каза: „В тази зала аз ще говоря, аз определям какво да се 
говори, ако не ви харесва - врата е зад вас". Не мога да Ви кажа кой е направил записа, но който и да го е направил, искрено 
му благодаря“, заяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. 
„Наличието на запис навежда на мисълта, че е търсен конфликт. Кабинетът категорично не търси конфликт. 
Доказателството е именно инициирането на поредици от разговори с бранша. За съжаление, на срещата диалог не беше 
намерен с част от представителите от сектора“, се казва в съобщение на МС. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България заявиха, че резултат от срещата все пак има. 
„Постигнахме частичен резултат с декларация и ангажимент, че за месец май ще има компенсиране на цените на 
електроенергията, но с неуточнен размер“, каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
От правителството този петък допълниха, че сред мерките, които предлагат е да поискат от ЕС освобождаване от акциз на 
електроенергията и природния газ. 
 
БЛИЦ 
 
√ Скандалът се разгаря: Превозвачите казаха защо са напуснали срещата с Петков 
Помолихме премиера да се концентрираме върху поставените теми, но тогава ни беше казано ако нещо не ни харесва 
– вратата е зад нас“, каза председателят на конфедерацията на автобусните превозвачи 
Превозвачите продължават с протестите, след като във вчерашния ден напуснаха официална среща с премиера 
Кирил Петков. 
„Ние отидохме с определени очаквания. На тази среща щяха да се разглеждат антикризисни мерки във връзка 
с поскъпване на горивата. Помолихме премиера да се концентрираме върху поставените теми, но тогава ни беше казано 
ако нещо не ни харесва – вратата е зад нас“, каза Магдалена Милтенова, председател на конфедерацията на автобусните 
превозвачи. 
Това бе преломната точка. Въпросът се касае до това, че ние искаме конкретни отговори, но нас ситуацията в МВР и другите 
институции не беше предмет на нашия разговор, подчерта тя. 
Тя поясни, че по време на срещата са обсъждани теми, които по никакъв начин не засягат проблемите на превозвачите. Те 
бяха обвинени, че прекъсвали министър-председателя по време на разговорите. Лично аз прекъснах премиера в момента, 
в който започнаха да се обясняват неща, които са много далеч от темата, която сме поставили. Извиних се, помолих да 
продължим по темата. Получихме този отговор. Ако МС има доблестта, нека да изнесе записите от срещата, каза още 
Милтенова.  
„Ние четири месеца говорим за проблемите и е абсурдно все още да няма решение. Беше споменато, че акцизът не може 
да бъде намален. В случая не се касае, че искаме някакви пари. За автобусните превози трябваше да има субсидиране, 
поведението към нашия бранш е недопустимо“, каза тя. 
„Постигнахме частичен резултат по време на срещата. За месец май ще има компенсиране на високите цени на енергията, 
но с неуточнен размер. Нашите предложения бяха в съответствие с ЕК, подкрепата да продължи толкова, колкото е нужно, 
а не всеки месец бизнесът да се изправя на нокти“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, който също присъства на срещата. 
„Ние търсим трайно решение, а не месец за месец. ЕК казва толкова дълго, колкото необходимо. Да се разработи схема за 
регулирани цени. Да се разработят мерки по отношение на неочакваните печалби на електроенергийните компании, които 
да послужат за компенсиране. Ние не говорим за помощи, а за връщане на надвзетото“, каза още Велев. 
"За всеки мегават час през последните 10 месеца са надвезти над 1922 лева, от тях са компенсирани 969 лева, по-малко от 
половината. Това е отговорът на въпроса, много ли са, малко ли са компенсациите. Схемата, която ние предлагаме и е в 
съответствие с препоръките на ЕС, се самофинансира. Ние не говорим за помощи, а за връщане на надзветото. За нас 
правилното решение е продължаването на програмата такава, каквато е. За месеците май и юни и от 1 юли във връзка с 
новото ценово решение на новия регулаторен период на КЕВР да се уточни схемата за средносрочното компенсиране", 
продължи той. 
"На вчерашната ни среща не бе решено нищо - отпадане на биокомпонентата, намаляване на акциза и разширяването на 
толсистемата. Караджов каза след срещата каза, че сме поканили да ни изслушат, а не да се дадат решения. Ние вече 4 
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месеца говорим за тези проблеми. Акциса може да бъде намален. Имаме указания за това от ЕК. Изрично се казва, че 
цената на акциза може да се намали с 50%. Ако се махне биодобавката и се намали акциза, то горивото ще поевтинее 
между 40 и 50 стотинки за всеки български гражданин", каза на свой ред Милтенова.  
Към нас се демонстрира абсолютно неуважение, подчерта тя. Що се отнася до възможността за нова среща, Милтенова 
каза, че дори и за вчерашната среща те са разбрали от медиите. По думите ѝ има си протокол, няма как да се продължава 
с тази комуникация. Това е недопустимо.  
Велев също разкри, че по съществуващия договор с "Газпром експорт", който не е развален нито от една страна, през месец 
май цената на газа е трябвало да падне с 13-14%, а не да се качва. А на нас ни бе обещано, че цената няма да се качи повече 
с 10%.   
По думите на Милтенова, сметката за по-високта цена на газа ще бъде платена директно от българския потребител.  
 
Nextnews.bg 
 
√ Бизнесът готви протест, ако няма компенсации за тока 
„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“, заяви 
пред „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. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Нерви на срещата между бизнеса и Петков, неясен е размерът на компенсациите 
"За целия този период нямаме затваряне на предприятия и съкращване на служители", каза Румен Радев 
Компенсациите за бизнеса заради високите сметки за тока ще продължат и през май. Правителството предлага и прагът 
за регистрация по ДДС да бъде вдигнат двойно - от 50 000 на 100 000 лева. 
"Три теми бяха основните теми, по които се говореше. Естествено, те бяха пречупени в контекста на войната, в която се 
намираме. В темите, обсъждани от нас, имаше спорове, нерви. Накрая се поеха определени ангажименти. Първото нещо, 
което беше ясно подчертано, беше за компенсациите и през месец май", каза зам.-председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Румен Радев в студиото на "България сутрин". 
Но не са наясно обаче в какъв размер ще бъдат те и как точно ще се случат. 
"В най-добрия случай това ще се случи с фактурите, които ще получим през юни месец за майското потребление. Но има 
и дружества, в  които фактурирането става на 10-дневна база. Ситуацията не се подобрява за енергийния пазар в Европа. 
Другата тема е проблемът с доставките на природен газ и на каква цена. Премиерът се ангажира да постигнат цена на 
природния газ, близка до тази, която "Булгаргаз" има в договора с "Газпром", допълни Радев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Според него това е доста амбициозна задача. 
"Компенсациите винаги ще имат ефект, въпросът е дали той би бил достатъчен. Не можем да отречем, че бизнесът получи 
около 1,5 млрд. лв. директни компенсации. Тази помощ намери отражение в резултатите. За целия този период нямаме 
затваряне на предприятия и съкращаване на служители", подчерта Радев. 
А третата тема, която са обсъждали, е намерението на правителството да поиска изключване на България от ембаргото на 
внос на руски петрол. 
"Това ми се струва трудно постижимо. Какво означава ние да имаме изключение от ембаргото? Ние следваме общи 
политики. Има и друг въпрос, който изобщо не се коментира - подписаният указ от руския президент, в който тяхното 
министерство на финансите и тяхната централна банка трябва да излезе със списък на санкционираните страни. Ние дори 
да имаме изключение от това ембарго, дали ще сме изключени и от Руската федерация?", попита зам.-председателят 
на АИКБ. 
Гледайте целия разговор във видеото. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/264558-nervi-na-sreshtata-mezhdu-biznesa-i-petkov-neyasen-e-razmerat-na-kompensatsiite/amp
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Асен Василев: Без дерогация за руския петрол България няма да подкрепи санкциите 
Войната ще продължи поне четири-пет години, каза вицепремиерът 
Най-вероятно ЕС няма да се постигне съгласие по новия пакет санкции срещу Русия през този уикенд. Това заяви в студиото 
на "Говори сега" вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
От самото начало позицията на България по отношение на петролното ембарго е ясна - ако има дерогация за част от 
страните, ние искаме да сме включени. Ако не, няма да подкрепим санкциите, категоричен е той. 
"Едната причина е, че имаме голямо количество петрол, който идва от Русия. Другата е, че има да се довършат 
допълнителни сероочистки и инсталации в "Лукойл Нефтохим", а и както знаете, в момента цената на руския петрол 
е доста по-ниска от цената на "Брент" на международните пазари", каза Асен Василев. 
Технологично "Лукойл" може веднага да започне да работи с различен от руския петрол, но това крие рискове от 
обгазяване на Бургас и проблеми за околната среда. В момента взимаме газ по южния газов коридор. "Булгаргаз" имат 
договорени танкери до края на юли. След това влиза общоевропейската покупка от Съединените щати - 50 млрд. куб. 
метра газ, уточни той. 
Преговорите за доставки на природен газ се водят от "Булгаргаз", а не от частни фирми. 
"Текат много сериозни преговори и с азерската страна, за да подсигурим пълните количества да тръгнат от май 
месец. Срещаме много добро разбиране от страна на Азербайджан, така че аз лично съм оптимист, че това може и 
да стане" 
Работи се да имаме достъп и до терминалите за втечнен газ в Турция, откъдето можем да получим около 17 млрд. 
кубически метра гориво. 
България вече не може да разчита на "Газпром", защото те са се доказали като абсолютно нелоялен партньор и 
ненадежден контрагент, категоричен е Асен Василев. Страната ни гледа собствения си интерес, а не този на Русия и всичко 
друго е изключително тежка манипулация, коментира още той. 
"Парламентът ни позволи всичко, което е поискала Украйна като помощ, да ѝ бъде дадено. България си гледа 
интереса, който включва Украйна да излезе като победител в този конфликт и правим всичко възможно, за да може 
тя да спечели", заяви вицепремиерът. 
Василев е убеден, че Украйна ще излезе като победител във войната с Русия, но изрази мнение, че конфликтът ще 
продължи поне четири-пет години, което означава военна икономика. Въпреки това според Василев няма да има 
драматично обедняване. 
Цените на енергоизточниците със сигурност ще бъдат по-високи в целия свят. Цените на храните със сигурност ще 
се качат, тъй като и Украйна, и Русия са огромни производители на жито, зърнени култури и износители на световния 
пазар. Логистиката, особено черноморската логистика, ще стане много по-скъпа, тъй като се водят военни действия 
в съседство. 
Асен Василев отговори на превозвачите защо не може да има намаляване на акциза на горивата наполовина: 
"Първата причина е, че сме с най-ниския акциз в Европа и те не дават допълнителни дерогации. Втората причина, 
специално за превозвачите е, че махайки акциза, те ни казват "дайте ни милиард и половина субсидия". Ние трябва да 
ги вземем от данъците - вашите, моите, на всички работещи граждани. Тук не страда бюджетът. Въпросът е - искат 
ли останалите данъкоплатци да финансират превозвачите?" 
Акцизът на газа и електроенергията обаче може да бъде премахнат, защото европейските регламенти го позволяват, 
уточни той. 
Като средства заводът за производство на батерии е под 10% от общата сума по Плана за възстановяване, уточни 
вицепремиерът. Останалите пари са за Спешна помощ, за градските железници, за геотермална енергия. Най-голямото 
перо по плана за въстановяване е огромна програма за саниране на жилищните сгради. 
Първото искане за плащане към Европейския съюз ще излезе на 30 юни и ще влезе в бюджета в рамките на тази година. 
Най-важната част в Плана за възстановяване са реформите, втората важна част са проектите, за които министерствата имат 
свобода да организират търгове от две седмици насам. 
Не мисля, че коалицията трябва да остане цяла заради пари, а за да работи за българския интерес, каза още Василев. 
"В момента, в който спре да работи за българския интерес, мога да ви гарантирам, че аз лчно ще помоля нащата 
парламентарна група да гласува против тази коалиция", допълни той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Иван Иванов: Без съмнение се очаква увеличение на цената на тока 
"Без съмнение се очаква увеличение на цената на тока, до 1 юли промяна няма да има. В момента по енергоносителите в 
България не се спазва пазарна логика. Компенсациите не могат да бъдат безкрайни", заяви в "Говори сега" бившият 
председател на Комисията за енергийно и водно регулиране проф. Иван Иванов. 
Той добави, че все още дружеството "Булгаргаз" не е заявило пред КЕВР искането за цената за природния газ за месец май. 

https://bntnews.bg/news/asen-vasilev-bez-derogaciya-za-ruskiya-petrol-balgariya-nyama-da-podkrepi-sankciite-1194036news.html
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"Цялата процедура относно доставките на природен газ за България през месец май е съпътствана от тежки 
недостатъци и защитава корпоративни интереси" коментира Иван Иванов. 
По думите му акцизът за електроенергията и природния газ е твърде малък и ако бъде премахнат временно това няма да 
доведе до сериозен проблем за бюджета. 
"Течните горива не са стока, която се регулира, както електроенергията и природният газ. Премахването на акциза 
върху течните горива е задължително да бъде извършено чрез нотификация от Европейската комисия, липсва ли 
такава нотификация не можем да променим акциза дори със стотинка. Винаги може да се направи обосновано искане, 
друг е въпросът дали Европейската комисия ще го приеме", допълни Иван Иванов. 
Според него заявеното от председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание Радослав Рибарски, че 
България може да наложи вето на ембаргото върху руския петрол не би било добър и полезен ход. 
"Това ще означава спиране на шестия пакет санкции, това не бива да се допусне, аз съм против налагането на вето", 
заяви категорично Иван Иванов. 
Той поясни, че въпреки спекулациите до момента никоя страна не приема да плаща природния газ в рубли. Само частните 
фирми могат да го направят, защото не се подчиняват на тази разпоредба, каза още Иван Иванов. 
Вижте още във видеото. 
 
√ По-високи такси в 16 държавни висши училища, други 16 няма да променят таксите 
От 5% до 15% по-високи такси за кандидатстване и обучение ще плащат студентите в 16 държавни висши училища през 
академичната 2022/2023 година. Увеличението е основно за специалностите от професионални направления 
„Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Изкуства“. 
В същото време Медицинският университет в Пловдив намалява таксите за студентите от професионално направление 
„Обществено здраве“ в задочна форма на обучение (400 лв.). 
Десет държавни висши училища вдигат таксите за докторанти с 5% до 60% (от 50 до 530 лева). Във Великотърновския 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“ повишението е с 60% само за професионално направление „Религия и теология“, 
където един семестър ще струва 440 лв. Сумата за професионално направление „Педагогика на обучението по…“ в 
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив се увеличава на 530 лв. 
При други 16 държавни висши училища таксите за студенти не се променят. Както и досега ще плащат докторантите в 23 
държавни висши училища и в Българската академия на науките. Таксата за кандидатстване в БАН и научните организации 
остава 30 лева, а средната такса за обучение на докторанти е 460 лева. 
Кандидат-студентите в държавните висши училища плащат средно 50 лева, а един семестър струва средно 1150 лева. 
Таксите за кандидатстване и обучение в държавните университетите за академичната 2022/2023 г. бяха утвърдени от 
правителството по предложение на академичните ръководства. 
 
√ С тържествена церемония в Европарламента ще отбележат Деня на Европа 
Денят на Европа ще бъда отбелязан днес с тържествена церемония в Европейския парламент в Страсбург.  
По време на събитието ще бъдат представени резултатите от работата на Конференцията за бъдещето на Европа, която 
продължи една година, а гражданите предлагаха своите идеи за това как трябва да се променят европейските  
институции и целият съюз. 
В церемонията в Страсбург ще участват граждани от всички държави от Евросъюза, както и френският президент Еманюел 
Макрон, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел. 
На 9 май Европа отбелязва годишнината от Декралацията на Робер Шуман - основополагащ документ, който очертава 
идеята за дълготраен мир в Европа въз основа на интеграция. 
Заради руската агресия в Украйна се очаква по време на честанията ЕС още веднъж да демонстрира своята солидарност с 
украинския народ. 
С преки включвания от Страсбург БНТ ще ви направи съпричастни на честванията за Деня на Европа. 
 
БНР 
 
√ Президентът и вицепрезидентът ще участват в отбелязването на Деня на Европа 
В Деня на Европа - 9 май, знамето на Европейския съюз ще бъде издигнато пред президентската институция с церемония, 
в която ще участват държавният глава Румен Радев и  вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Преди издигането на знамето президентът ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част. 
Радев и Йотова ще поднесат цветя пред Паметника на незнайния войн по случай 77-ата годишнина от победата над 
нацизма. 
 
√ Президентът: Правителството да се вслушва в гласа на хората 
"Трябва да търсим решения, които да са наш интерес. През годините не успяхме да постигнем диверсификация. Нашата 
зависимост е голяма. За разлика от други държави българите са най-бедните в ЕС и енергийно най-бедните, борбата е да 
не допуснем драстично увеличаване на цените на доставките". Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с 
вицепрезидента Илияна Йотова участва в церемония по издигане на знамето на Европейския съюз за Деня на Европа. 
"Най-малкото в момента имаме полза от нови избори, това е крайна мярка, но над всичко трябва да е българският 
интерес", добави държавният глава. 

https://bntnews.bg/news/ivan-ivanov-bez-samnenie-se-ochakva-uvelichenie-na-cenata-na-toka-1194034news.html
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"Рисковете са една чудовищна инфлация, при която хиляди малки предприятия няма да издържат, това значи тежка 
икономическа и социална криза с последствия и за тези, които управляват в момента", подчерта Радев. 
По отношение на Северна Македония Радев каза, че очаква правителството да осъзнава и да отстоява българските 
интереси. 
Президентът определи като "крайно неуместно" изявлението на македонския външен министър Буяр Османи. Според него 
е недопустимо и нездравословно да се говори по този начин за България и да се поставят условия: „Имам ясна политика 
по отношение на РСМ и ще продължа да я отстоявам“, заяви президентът. 
Румен Радев отново настоя, че макар и непряко страната ни е доставяла оръжия за Украйна и опроверга твърденията на 
вицепремиера Корнелия Нинова: 
Той коментира и министъра на икономиката и лидер на БСП Корнелия Нинова, като каза, че нейните твърдения са 
некоректни. 
„Ясно е, че тя се опитва да избяга от подписа си от разрешителните за износа на оръжия за трети страни и тя знае много 
добре, че стигат до Украйна. Това са частни фирми, но важен е подписът в междуведомствената комисия, която тя 
председателства, с който подпис се разрешава износът на оръжие“, подчерта Радев. 
Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на незнайния воин и поздравиха ветерани от 
Втората световна война. 
 
√ Премиерът Петков е на двудневно работно посещение в САЩ 
Министър-председателят Кирил Петков е на работно посещение в САЩ днес и утре, за да постави важните за България 
въпроси на енергийната и икономическа сигурност, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Визитата във Вашингтон е част от плана на правителството за координирано решаване на проблемите с газа и инфлацията. 
Премиерът Петков ще разговоря с високопоставени представители на правителството на САЩ и с президента на Световната 
банка Дейвид Малпас. 
Основни теми на срещите му ще са мерки за енергийна независимост на България след едностранното прекратяване на 
доставките на газ от страна на "Газпром". Отбраната и инвестициите също ще са част от разговорите в контекста на руската 
агресия в Украйна и утвърждаване на българския суверенитет. 
Във Вашингтон премиерът Петков е заедно с министъра на енергетиката Александър Николов, министъра на отбраната 
Драгомир Заков и заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова. 
Визитата в САЩ е по покана на председателя на Мюнхенската конференция по сигурността Кристоф Хойсген. Планирано е 
участие на българския премиер в лидерска среща на най-високо ниво, организирана от Конференцията, която е утвърдена 
като един от най-значимите международни форуми по въпросите на външната политика и сигурността. 
 
√ Кирил Петков: Вярвам, че Европа ще демонстрира своята сила и единство 
Вярвам, че Европа ще демонстрира своята сила и единство, защото само заедно можем да се справим с 
предизвикателствата и да излезем от тях още по-сплотени – това пише във Фейсбук страницата на Министерския съвет 
премиерът Кирил Петков по повод 9 май, празник на Обединена Европа. 
"Днес, за съжаление, в Европа отново се води ужасяваща война. Загиват хора, разрушени са милиони съдби, десетки 
градове и села са превърнати в руини. Тези трагични събития ясно ни показват, че човешкият живот, единството, мирът и 
обединението са най-големите ценности и ние трябва с всички сили да ги пазим и отстояваме", пише още Петков. 
 
√ Премиерът Петков се срещна с енергийния министър на Азербайджан 
Премиерът Кирил Петков се е срещнал с министъра на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов. В съобщението на 
правителствения пресцентър се казва само, че двамата са обсъдили възможностите за разнообразяване на енергийните 
източници в региона, като подробности не са посочени. 
По-рано миналата седмица премиерът Петков заяви, че България преговаря за допълнителни количества газ от 
Азербайджан, които да получи още преди очакваното на 30 юни завършване на новата газова връзка с Гърция. България 
разчита на Баку за по-ниска цена на природния газ, след като "Газпром" прекрати доставките за страната ни. 
В началото на миналата седмица в гръцкия град Александруполис бе дадено началото на строежа на терминала за втечнен 
газ. По план той трябва да заработи от края на следващата година. Годишният капацитет е над 6 милиарда кубически метра 
синьо гориво, с което ще бъдат диверсифицирани доставките за Балканите, от което ще може да се възползва и България. 
 
√ Осем работни групи започват работа по нов Закон за туризма 
Осем работни групи в сферата на туризма започват работа по изготвянето на текстовете по новия Закон за туризма от 
следващата седмица, съобщи за Хоризонт презседателят на парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров. 
Над 300 души - представители на фирми, неправителствени организации и експерти са проявили интерес да участват в 
законотворчеството. 
Работните групи са от хотелиери, ресторантьори, туроператори, планински водачи и екскурзоводи, управление на 
собствеността, образование в туризма, кадрова политика, маркетинг и реклама. Предстои да бъде направен анализ на сега 
действащия закон, както и да бъдат изготвени конкретните предложения за нов, по-добре работещ закон за туризма. Той 
трябва да бъде готов до края на годината. 
Председателят на парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров подчерта: 
"Това означава, че за пръв път от много години браншът гледа в една посока и хората, участниците и фирмите разчитат на 
една нова нормативна уребда, която да им помага да се развиват". 



10 

 

Подготвя се и обединението на браншовите организации в една или четири на брой националнопредставителни 
организации: 
"Ще отговарят за рекламата, една част от бюджета задължително ще отива за образование, ще има глава, която ще помага 
за членуване в световни организации. Една единна браншова организация би решила проблема и с туристическата 
полиция, и с работата на черно, би направила така, че браншът да има правила, които се съблюдават отвътре". 
 
√ Външният министър Теодора Генчовска се среща в София с австрийския си колега 
Министърът на външните работи Теодора Генчовска приема днес министъра по европейските и международните въпроси 
на Австрия Александър Шаленберг, който е на работно посещение у нас. Двамата имат среща на четири очи, провеждат се 
и разговори между двете делегации. 
В 11.25 ч. министрите ще направят изявление за медиите. 
 
√ Аукцион за нов дълг от 300 милиона лева на вътрешния пазар 
Нов дълг за 300 милиона лева ще бъде предложен на инвеститорите в аукцион на вътрешния пазар, става ясно от сайта на 
БНБ. 
Ако поръчките на инвеститорите бъдат одобрени в пълен обем, общата нова задлъжнялост на страната ни ще достигне 7,3 
милиарда лева. 
Досега са поети милиард и половина от вътрешния пазар, но през март беше направено погасяване за повече от милиард 
и 300 милиона лева. 
 
√ Работодателите планират значително увеличение на персонала до края на 2022 г. 
1074 компании от пет региона и дванадесет индустриални сектора участват във второто прогнозно изследване на 
Българската конфедерация по заетостта за плановете на работодателите да увеличават, намаляват или запазят броя на 
служителите си през следващите шест месеца. Българската конфедерация по заетостта е неправителствена организация, 
която обединява водещите компании в сферата на HR услугите (управление на човешките ресурси) в страната. 
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В сравнение с предишното шестмесечие двойно повече компании (46%) планират да разширят екипите си до края на 
септември, 6% прогнозират намаление на работната сила, а 33% ще запазят числеността на персонала. Така нетният 
коефициент на заетостта, който се получава от разликата между работодателите, които планират да намалят работната 
сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +40% – ръст от 23% спрямо периода октомври 2021 г. – март 2022 г., се 
посочва в проучването. 
"В сектор здравеопазване, в сектор услуги и образование се наблюдава доста голям недостиг на кадри. Това, което се 
вижда на пазара на труда, е, че ние се намираме в голяма криза и дисбаланс. Ако преди Covid кризата ние срещаме 
проблем в търсенето на експертните позиции и по-високите управленски позиции, то сега проблем са 
нискоквалифицираните специалисти, споделя Дарина Цанова от Българската конфедерация по заетостта в "Нашият ден“. 
Как се отразява войната в Украйна върху бизнеса? 
От работодателите, участвали в проучването, 42% посочват, че ще се отрази отрицателно, за 19% тя ще има положително 
въздействие, а 39% не смятат, че ще рефлектира върху бизнеса им по какъвто и да било начин. 
Има спешна нужда от около 200 000 специалисти за всички сектори без изключение. Голяма част от работодатели се 
надяват да намерят решение на кадровите си проблеми в емигрантите от Украйна, които биха могли да заемат част от 
свободните работни места. Но според официалната статистика едва 200 украинци са трайно наети. 
Няма сектор, който да не се задъхва от недостига на подходящи кадри, а това явление не е от вчера, твърдят от Българската 
конфедерация по заетостта. Пазарът на труда никога преди не е бил толкова ожесточено конкурентен, защото 
качествените служители не търсят само адекватно заплащане, смислени допълнителни придобивки, но и гъвкави работни 
модели. 
Цялото интервю с Дарина Цанова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Страните от Г-7 слагат край на зависимостта си от руския петрол 
Г-7 призовава Русия да прекрати блокадата в Черно море и всички други дейности, които възпрепятстват добива и износа 
на храни от Украйна. 
Лидерите на седемте най-богати държави са се съгласили да забранят или изключат постепенно вноса на петрол от Русия, 
съобщи агенция Ройтерс, като се позова на високопоставен служител от американската администрация. 
"Ще го направим своевременно и организирано, и по начин, който ще осигури време на Света да осигури алтернативни 
доставки" и се казва в декларацията, приета на видеоконферентен разговор между лидерите на Съединените щати, 
Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия.  
Френското председателство на Евросъюза обяви че страните членки са решени да приемат нови санкции срещу Кремъл но 
посланиците на 27-те са още търсят начини да гарантират алтернативни източници на 
В декларация, приета след видеоконференция на ръководителите на САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Италия, 
Франция и Япония, се казва, че седемте ще продължат кампанията срещу руски банки с критично значение за руската 
финансова система, както и срещу финансовия елит, който поддържа президента Владимир Путин във войната срещу 
Украйна и "пилее ресурсите на руския народ". 
 
√ Борел: ЕС да конфискува руски активи, за да подкрепи Украйна 
Евросъюзът трябва да обмисли конфискация на замразени чуждестранни активи на Русия, за да подпомогне 
възстановяването на Украйна след войната. Това заяви в интервю за "Файненшъл таймс" върховният представител на ЕС 
за външната политика Жозеп Борел, предаде Ройтерс. 
ЕС и западните съюзници трябва да ограничат международните резерви на Централната банка на Русия след инвазията в 
Украйна. 
Борел посочи пред вестника, че би било логично за ЕС да направи това, което предприеха и САЩ с активите на Централната 
банка на Афганистан, след като талибаните поеха властта в страната. 
"Имаме парите в нашите джобове и някой трябва да ми обясни защо е това добре за Афганистан, а за Русия - не", каза 
Борел. 
Вашингтон замрази афганистанските активи и планира да използва част от тях в подкрепа на афганистанския народ, а 
останалите за компенсации при евентуални съдебни искове срещу ислямските екстремисти.  
 
√ Лагард: В момента стагфлацията не е основният сценарий за ЕЦБ 
Стагфлацията не е най-вероятното икономическо последствие за еврозоната, въпреки че войната в Украйна забавя растежа 
и ускорява инфлацията, съобщи председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
В интервю за словенския вестник Delo, публикувано в събота, тя отбеляза, че икономическата стагфлация (слаб или нулев 
икономически растеж при засилваща се инфлация) не е базовият сценарий за ЕЦБ в момента. 
Тя обаче призна, че "необичайната степен на несигурност може да означава комбинирано забавяне на икономическия  
растежа на фона на висока инфлация", но добави, че растежът не се е забавил значително и че увеличението на заплатите 
в момента не води до повишаване на цените (до допълнително нарастване на инфлацията). 
"Докато изключително голямата несигурност може да доведе до забавяне на икономическия растеж, придружено от 
висока инфлация, сегашната ситуация не може да се сравни с тази от 70-те години на миналия век", отбеляза още тя. 
Говорейки за възможните последици от по-високи лихвени проценти на ЕЦБ, Лагард увери, че еврозоната е "със сигурност 
по-стабилна днес, отколкото преди десет години". 

https://bnr.bg/post/101642239/trudov-pazar
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Шефът на ЕЦБ посочи банковия надзор и напредъка към банков съюз като фактори на сила и припомни общия фискален 
отговор и солидарността, показани от страните от еврозоната по време на коронавирунсата пандемия. 
Европейските централни банкери са изправени пред противоречиви сили, тъй като инвазията на Русия в Украйна води до 
повишаване на цените, като същевременно подкопава доверието сред бизнеса и домакинствата. Членовете на ЕЦБ все 
още са решени да продължат с нормализирането на паричната политика, като мнозина твърдят, че има възможност за 
първо увеличение на лихвите през юли. 
В петък президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел каза, че политиците не трябва да чакат твърде дълго, за да предприемат 
подобна стъпка, докато френският член на Управителния съвет на ЕЦБ и шефа на френската централна банка Франсоа 
Вилроа дьо Гало каза, че лихвите по депозитите, които в момента са на ниво от - 0,5%, могат да станат положителни тази 
година. 
 
√ Национална кампания в Италия срещу нерегистрирания труд 
В Италия започва национална кампания срещу нелегалната трудова заетост. Инициативата е на Конфедерацията на 
занаятчиите и малкия бизнес. 
Според проучване на Конфедерацията на занаятчиите и малкия бизнес Confartigianato, 3 милиона и 200,000 са нелегалните 
работници и предприемачи в страната. Това отговаря на почти 203 милиарда евро, равно на 11% от брутния вътрешен 
продукт, което нанася щети не само на  държавната хазна. 
Нелегалният труд като недеклариран сектор е третият по големина в италианската икономика, предшестван от услугите с 
над 16,3 милиона служители и производството с 4 милиона работници, като  нелоялната конкуренция в занаятчийския 
бранш се дължи на 1 милион предприемачи. Засяга най-много строителството, фризьорството, авторемонтите, битовите 
услуги, таксиметровия превоз и др. 
Президентът на Confartigianato Марко Гранели призовава за "нулева толерантност към явление, което краде работа и 
доходи от малките предприемачи и финансови ресурси от държавата". 
 
√ Ръст на инфлацията в Турция през април до 20-годишен връх от близо 70% 
Турската инфлация нарасна на годишна база през април до 20-годишен връх от 69,97%, като нейното повишение беше 
подсилено от слабостта на местната валута (турската лира) и от негативните последици от руската военна инвазия в 
Украйна, които се изразяват в рязко поскъпване на цените на суровините. 
Индексът на потребителските цени (CPI) на Турция се повиши през април със 7,25% спрямо март, показват данни на 
официалната статистика на страната. 
Спрямо година по-рано инфлацията през април скочи с цели 69,97% след повишение с 61,14% през март. 
Това е най-висока инфлация в страна от февруари 2002 г. насам и много по-висока от тази през април 2020 г. (17,14%). 
 

Графика на потребителската инфлация на Турция на годишна база

 
 
Най-драстичен ръст през април на годишна база имаше при транспортните цени (скок с цели 105,86%) в резултат на рязкото 
повишаване на енергийните цени на фона на войната в Украйна, следван от този при цените на храните и безалкохолните 
напитки (с 89,1%), на мебелите и домакинското оборудване (повишение със77,64%) и на жилищата и комуналните услуги 
(с 69,26%). 
Най-слабото годишно увеличение на цените през април беше в сферата на комуникациите (с 18,71%), облекло и обувки (с 
26,23%), образование (с 27,73%) и здравеопазване (с 35,95%). 
В същото време и цените на производител (PPI индекса на производствените цени) скочиха през април със 7,67% спрямо 
месец по-рано и с огромните 121,82% спрямо април 2021 г. Това е знак, че и потребителската инфлация в Турция ще 
продължава да нараства силно през следващите месеци. 
 
√ Лидерска среща на Мюнхенската конференция по сигурността започва във Вашингтон 
В нея ще участва и премиерът Петков 
От днес до 11 май във Вашингтон се провежда Лидерската среща на Мюнхенската конференция по сигурността. По покана 
на  председателя Кристоф Хойсген в нея е предвидено  участие и на българския министър-председател Кирил Петков. 
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Тези лидерски срещи се провеждат веднъж или два пъти годишно в различни столици по света. Сега във Вашингтон 
събитието събира около 80 високопоставени представители от двете страни на Атлантическия океан. 
Сред участниците се очаква да бъдат още президентът на Косово Вьоса Османи, министърът  на отбраната на 
Великобритания Бен Уолъс, ръководителят на кабинета на германския канцлер -  Волфганг Шмид, съветникът по 
националната сигурност на САЩ Джейк Съливан и други високопоставени  лица, включително представители на 
американския Конгрес и американската администрация. 
Ще бъдат обсъждани възможностите за трансатлантическите партньори да изградят по-устойчив съюз и да имат съвместни 
действия по отношение на най-належащите предизвикателства за сигурността, включително настоящата война в Украйна. 
 
√ САЩ върнаха дипломатите си в Киев 
Действащият посланик на САЩ в Украйна Кристина Квиен и нейният екип се завърнаха в Киев, като стъпка към 
възстановяване на дипломатическото присъствие на Вашингтон в украинската столица. 
"Радвам се, че се върнах на Деня на победата в Европа. Слава на Украйна!", гласи публикация в официалната страница на 
посолството в Туитър. 
САЩ затвориха посолството си в Киев на 14 февруари, 10 дни преди инвазията на Русия в Украйна. Очакваше се 
служителите на мисията да се завърнат в Киев в края на месеца. 
Според служител на държавния департамент, цитиран от АФП, по-рано вчера държавният секретар на САЩ Антъни 
Блинкън е информирал външният министър на Украйна Дмитро Кулеба за посещението на Квинен и екипа й, като е 
отбелязал, че това е знак за успеха на Украйна, провала на Москва и "ефективно и трайно партньорство с правителството 
и народа на суверенна, демократична и свободна Украйна". 
 
√ Срив на китайския износ заради Covid-19 
Растежът на износа на Китай се е сринал през април до най-ниското си ниво от почти две години, сочат митническите данни 
от днес, съобщава АФП. Причината е възобновяването на епидемията от Covid-19, която затвори фабрики, предизвика 
ограничения в транспорта и причини задръствания в ключови пристанища. 
Растежът на износа се срина до 3,9% на годишна база през април, съобщи митническата администрация. 
Това е най-ниската месечна стойност, регистрирана от юни 2020 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Недостигът от обучени кадри в България за енергийна ефективност в строителството става все по-силен 
ЕнЕфект, УАСГ, КСБ и БАИС прилагат практики и изпълняват проекти, с които вече са обучили близо 2000 специалисти 
Недостигът от обучени кадри за енергийна ефективност в строителството става все по-силен, съобщи за 3еNews Драгомир 
Цанев от Центъра за енергийна ефективност "Енефект". Още от приемането на Директивата за енергийните характеристики 
на сградите през 2010 г., необходимостта от повишаване на квалификацията на работната сила за изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност се цитира като едно от основните предизвикателства пред строителния сектор. В момента, не само 
очакваните промени на нормите, но най-вече тенденциите на пазара с оглед непрестанно повишаващите се цени на 
енергията, поставят този проблем с още по-голяма сила, коментираха от "Енефект". 
Както 3eNews вече писа по данни на неправителствения сектор от 10 години университетите не са правили специализирани 
обучения за енергийни одитори. Все по-рядко се правят качествени енергийни обследвания. Специалистите се вписват в 
регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, които обаче нямат законодателни функции, за да се наложат 
промени и да се изисква периодичното обучение на специалистите в тази сфера. 
От друга страна на европейско равнище все още няма общо разбиране за това каква е перфектната нулево-енергийно 
сграда, а още по-малко, какви умения са необходими, за да се проектира и изгради по правилен начин. Това, което знаем 
обаче, е че и най-добрият проект може да бъде компрометиран от лошо строителство – а тогава неудовлетворението на 
клиентите е най-силно. 
Серия от инициативи на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, УАСГ, КСБ и БАИС вече успяват да предложат добри 
практики, които могат да навлязат в националната система за квалификация и преквалификация на строителните кадри. 
От 2016 г. насам, близо 2000 строителни специалисти са обучени в учебно-демонстрационния Център за знания за 
енергийна ефективност и ВЕИ, който се намира в УАСГ, както и в изнесени обучения в цялата страна. 
Самият центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия 
и е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и 
Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на 
специалисти от всички сфери на инвестиционния процес. 
Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на 
Институт Пасивна къща – Германия, до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки 
демонстрационни курсове. Засягат се всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни системи, 
енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и 
охлаждане, фасаден инженеринг, строителна физика, ВЕИ в сградите и много други. Особено внимание се отделя на 
обновяването на съществуващи сгради, като в рамките на проект Fit-to-nZEB са разработени учебни материали по 17 теми, 
свързани с „дълбокото“ енергийно ефективно обновяване, на основата на които могат да бъдат разработени учебни 
програми за всички равнища от европейската квалификационна рамка. Така бе създадена и дисциплината „Управление на 
енергийно ефективното обновяване на сгради“, която вече е част от магистърската програма „Строителство на сгради и 
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съоръжения“ в УАСГ. Развиват се и обучения на работното място, за които са адаптирани програми от водещата в тази 
област ирландска организация „Академия Пасивна сграда“. Като следващ етап от тези дейности в рамките на проект 
CraftEdu бе създадена и система за онлайн обучения, която да допълва и подпомага присъствените курсове. 
Търсенето на обучения за енергийна ефективност е директно свързано с пазарния интерес към такива решение и с 
разбирането на крайните потребители относно значението на квалифицираните строителни услуги. Именно за тази цел в 
рамките на следващия съвместен проект „NZEB Roadshow“ се организират и местни събития, в които учебните курсове за 
проектанти и работници се комбинират с продуктови представяния и демонстрации за гражданите, включително и такива 
за децата. През 2021 г. бяха реализирани пилотните издания на инициативата в Пазарджик и Смолян, а на дневен ред са 
събитията в Бургас на 2-4 юни и в Габрово в началото на юли тази година, съобщи Цанев. 
Подобни събития се организират също в Хърватия, Румъния, Гърция и Италия, по които 3eNews ще бъде медиен партньор. 
Голямата задача е новите тенденции и методи в образованието и обучението в строителството да навлязат в българската 
квалификационна система и практика, като за това се грижат редица други международни проекти с участието на ЕнЕфект, 
УАСГ, КСБ в партньорство с някои най-популярните европейски научно-изследователски организации – BUS League, BUS 
GoCircular, INSRTUCT и NZEB Ready. Темите на дневен ред са кръгова икономика в строителството, дигитализация и 
сертифициране (не само на сгради и технологии, но и на знания и умения), а резултатите се очакват още през тази година, 
обобщи Драгомир Цанев. 
 
√ Повишение с 38.05%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 469.70 лв. за MWh с ден за доставка 9 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 469.70  лв. за MWh и обем от 63 397.80 MWh с ден за доставка 9 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е ръст с 
38.05 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 453.09 лв. за MWh, при количество от 33 091.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (30 305.90 MWh) е на цена от 486.32 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 408.93 лв. за MWh и количество от 2585 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 365.49 лв. за MWh (2854.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 801.72 лв. за 
MWh при количество от 2544.8 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 563.54 лв. за MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 480.76 лв. за MWh при количество от 2234.7 MWh. 
Спрямо стойността от 340.25 лв. (173.97 евро) за MWh за 8 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 9 май 2022 г. се повишава до 469.70 лв. за MWh (ръст с 38.05 %) по данни на БНЕБ или 240.16 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 152.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 299.63 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     25,76%    1078.3 
Кондензационни ТЕЦ   41,76%    1748.04 
Топлофикационни ТЕЦ   4,98%    208.31 
Заводски ТЕЦ    2,40%    100.55 
ВЕЦ     0,24%    10 
Малки ВЕЦ    5,18%    216.76 
ВяЕЦ     0,58%    24.09 
ФЕЦ     18,40%    770.26 
Био ЕЦ      0,71%     29.73 
Товар на РБ         3369.33 
Интензитетът на СО2 е 393g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Осезаемо покачване на цените по електроенергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 240,16 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 238,28 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 240,16 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 9 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 231,66 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 248,65 
евро/мвтч. Най-високата цена от 409,91 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 186,87 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 002,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 9 май ще бъде 238,28 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 127,56 гвтч. Максималната цена ще бъде 337,84 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч тя ще бъде 186,87 евро/мвтч. 

https://busleague.eu/
https://busgocircular.eu/
https://busgocircular.eu/
https://instructproject.eu/
https://nzebready.eu/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 май е 237,86 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 227,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 409,91 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч 
и тя ще бъде 186,87 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 515,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 май на Словашката енергийна борса е 219,03 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и 21 ч и  тя ще е 280,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 179,55 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 216,81 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
21 ч и тя ще е 280,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 179,55 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 май е 217,68 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 212,79 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 675,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 21 ч и тя 
ще достигне 280,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 183,94 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 216,81 евро/мвтч на 9 май. Пиковата цена ще бъде 211,30 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 538 248,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 21 ч 
и тя ще достигне 280,00 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 179,55 евро/мвтч. 
 
√ Срещата на ЕС за нови санкции срещу Русия завърши без резултат 
Без резултат завърши срещата на посланиците на страните членки на ЕС в Брюксел, съобщи БНР, цитирано от Нова 
телевизия. 
На нея трябваше да се обсъди новият пакет санкции срещу Русия, който да включва поетапна забрана за вноса на руски 
петрол и петролни продукти до края на тази година. Предстоят нови срещи по темата, но не се уточнява кога. 
Няколко държави, сред които и България, поискаха изключение и удължаване на срока на внос на руски петрол. 
Мотивите на Унгария, Словакия и Чехия са, че нямат достъп до море и не могат да внасят петрол по друг начин, освен чрез 
тръбопровода "Дружба" от Русия. Нагласите бяха трите държави да получат по-дълъг срок от края на тази година. Очакваше 
се Брюксел да им разреши да осъществят постепенно спиране на вноса на руски петрол до 2024 година, но  за София 
подобно изключение не се предвижда. 
Не е ясно защо се е провалила вчерашната среща, но по-рано председателят на Комисията по енергетика в Народното 
събрание Радослав Рибарски заяви, че ако отсрочка не бъде получена, България може да наложи вето на общото решение. 
Въпреки че България има излаз на море за алтернативни доставки, какъвто е мотивът за нея от страна на ЕС, 
правителството е на мнение, че отсрочка е необходима и за България. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Най-малко в момента имаме полза от нови избори, това е крайна мярка 
„Най-малкото в момента имаме полза от нови избори. Българите са изморени от избори. Това е крайна мярка, но над 
всичко трябва да е българският интерес”. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпроса дали на фона 
на политическата обстановка е готов с нов служебен кабинет. 
Коментарът му дойде, след като вицепрезидента Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на незнайния войн в 
София по случай отбелязването на 77 години от победата над нацизма. 
Президентът коментира и кризата със спрените доставки на газ. 
„Трябва да търсим решения, които да бъдат в наш интерес. За разлика от много други държави нашата зависимост от руски 
газ и петрол е голяма. За съжаление, през годините не успяхме да постигнем диверсификация и нашата зависимост е 
голяма. В ЕС българите са най-бедните и енергийно най-бедни. Борбата е да не допуснем драстично увеличаване на цените 
на доставките. Борбата е о възможност да се запазят същите“, каза Радев. 
Според него прекъсване на доставките от Русия крие рискове от „чудовищна инфлация“ , на която множество предприятия 
няма да издържат. 
„Това означава тежка икономическа и социална криза с всички последствия, включително и за тези, които управляват в 
момента“, обясни президентът. „Твърденията на г-жа Нинова са некоректни и лесно проверими. Явно г-жа Нинова се 
опитва да избяга от подписа си под разрешителните за износ на оръжия за трети страни, които тя знае много добре, че 
стигат до Украйна. Тук не става въпрос за договори за износ на оръжие. България не изнася като държава оръжие. Това са 
частни фирми. Но важен е подписът в комисията, която тя председателства, с който подпис се разрешава износът, заяви 
Радев в отговор на журналистически въпрос по повод интервю на вицепремиера и председател на БСП Корнелия Нинова. 
Очаквам правителството да има много ясна представа как живеят българите, допълни президентът. 
В отговор на журналистически въпрос за коментар на думи на външния министър на Северна Македония Буяр Османи, че 
до юни на практика има възможност за развитие на отношенията между България и РСМ, президентът Радев президентът 
заяви, че според него е „крайно неуместно и нездравословно да се говори за България и да се поставят ултиматуми”. 
Той каза, че миналата година е имало още по-голям натиск от европейските институции за промяна на позицията на 
България за Северна Македония.  
„Аз и служебното правителство удържахме два поредни съвета за разширяване. Може да се удържа на този натиск, когато 
има ясни позиции и те отчитат не само българския интерес, но и истината“, подчерта Радев. 
 
√ Инфлацията в еврозоната удари нов рекорд през април 
Инфлацията в еврозоната достигна нов рекорд през април. На този фон растежът се забави през първото тримесечие на 
годината, според официалните данни на Евростат, цитирани от икономическия портал Trading Economics, който предоставя 
статистически данни за 196 държави, 
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Стимулирана от рязко покачващите се цени на енергията, годишната инфлация нарасна със 7,5% - шести и най-голям 
рекорд от началото на събирането на данни от 1997 г. 
Инфлацията вече е над три пъти над целта на ЕЦБ от 2%. По-бързо се повишиха цените на храните, алкохола и тютюна (6,4% 
срещу 5,0% през март), неенергийните промишлени стоки (3,8% срещу 3,4%) и услугите (3,3% срещу 2,7%). Междувременно 
цените на енергията се забавиха, но останаха изключително високи (38% срещу 44,4%). Като изключим енергията, 
инфлацията също нарасна до 4,2% от 3,4%, а без енергията, храните, алкохола и тютюна нарасна до 3,5% от 2,9%. 
Инфлация в еврозоната се изчислява на базата на среднопретеглената стойност на агрегатите на хармонизизирания индекс 
на потребителските цени (ХИПЦ). Основни негови компоненти са: храни, алкохол и тютюн (19% от общото тегло), енергия 
(11%), неенергийни промишлени стоки (29%) и услуги (41 на сто). Агрегатите се изчисляват като средно претеглена стойност 
на компонентите на ХИПЦ за всяка страна. Теглото на една страна е нейният дял от крайните парични потребителски 
разходи на домакинствата в общия брой на групата на страната. Местните ХИПЦ се предоставят на Евростат от 
Националните статистически институти. 
 

 
Източник: ЕВРОСТАТ 

 
Годишният процент на инфлация в Австрия се е повишил със 7,2 процента през април 2022 г. и бележи най-висока стойност 
от април 1981 г. Предварителните оценки сочат за ръст от 6,8% спрямо предходния месец. Основният натиск за ръста 
нагоре оказват горивата и енергийни продукти. На месечна база потребителските цени се повишиха с 0,3% след ръст от 
2,1% през март. 
 

 
Източник: Statistics Austria 

 
Годишният темп на инфлация в Белгия е 8,31% през април 2022 г. и остава непроменен в сравнение с март. Исторически 
това е най-високата стойност от март 1983 г. Цените нараснаха по-бързо за храните и безалкохолните напитки (5,31 срещу 
4,82% през март), за отдих и култура (3,56 срещу 2,57 %) и различни стоки и услуги (4,37 срещу 3,73 процента). От друга 
страна цените на имотите и комуналните услуги се забавиха (24,22 спрямо 24,82%) и транспорта (10,60 срещу 11,24%). 
Потребителските цени нараснаха на месечна база с 0,33%, отбелязвайки спад от 0,52 процента през март. 
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Източник: Statistics Belgium 

 
Годишният темп на инфлация в Кипър се повиши до 7,1%  през март от 6,6 на сто през предходния месец. Това е най-
бързото покачване на потребителските цени от септември 1992 г. Основният натиск идва най-вече от храните и 
безалкохолните напитки (9,4 срещу 8,0%) и жилища и комунални услуги (16,6 срещу 13,3%), докато инфлационният натиск 
остава повишен от цените на транспорта (14,0 срещу 14,8 на сто). В по-малка степен цените на ресторантите и хотелите 
също нараснаха (4,7 срещу 4,1%); отдих и култура (2,6 срещу 2,2%) и различни стоки и услуги (1,9 срещу 1,7 на сто). На 
месечна база потребителските цени се повишиха с 1,8% - най-високият месечен процент на инфлация от близо три 
десетилетия, и се ускориха спрямо ръст от 1,2 на сто спрямо предходния месец. 
 

 
Източник: Statistical Service 

 
Годишният процент на инфлация в Естония се ускори до рекордните 15,2% през март 2022 г. спрямо 12,0% месец по-рано. 
Основният натиск идва от цената на храните и безалкохолните напитки (13,8% срещу 12,4% през февруари), предимно 
картофи, прясна риба, брашно, алкохол и тютюн (3,4% срещу (3,7%); облекло (5,4 спрямо 2,8%); жилища (11,6% срещу  
26,9%), комунални услуги (11,6% срещу 10,2%); здравеопазване (5,2% срещу 4,8%); транспорт (25,3% срещу 17,9%); отдих и 
култура (8% срещу 5,9%); образование (14,2% срещу 3,1%); хотели, кафенета (9,3% срещу 8,3%); и различни стоки и услуги 
(6,7% срещу 5,8%). В същото време разходите за комуникации спаднаха с по-бавни темпове (-2,8% срещу -4,6%). На месечна 
база потребителските цени се повишиха с 2,7% през март. 
 

 
Източник: Statistics Estonia 
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Годишният процент на инфлация във Финландия се ускори до 5,8% през март 2022 г. от 4,5% през февруари. Това е най-
драстичния скок от август 1990 г., като цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили най-много от юли 2013 
г. (5,1% срещу 4,5% през февруари). Допълнителен натиск оказват цените на жилищните и комуналните услуги (8,5 срещу 
7,3%), транспорта (13,7 спрямо 8,9%), отдих и култура (3,3 срещу 2,9%), обзавеждане (2,7 спрямо 2,1 на сто) и алкохолни 
напитки и тютюн (2,7 срещу 2,3 на сто). За разлика от тях разходите за здравеопазване намаляха допълнително (-1,1% 
срещу -0,6 процента). На месечна база потребителските цени се повишиха с 1,5% през март, трети пореден месец на 
повишение и отбелязаха най-големия рекорд след увеличение от 0,5% през февруари. 
 

 
Източник: Statistics Finland 

 
Годишният темп на инфлация във Франция се ускори до 4,8% през април 2022 г., най-високият от октомври 1985 г., и над 
пазарните прогнози от 4,5%, показват предварителните оценки. Най-големият натиск нагоре би трябвало да бъде резултат 
от ускоряването на услугите (2,9% срещу 2,3% през март), храните (3,8% срещу 2,9%) и добрите цени на производството 
(2,7% срещу 2,1%). Междувременно цените на енергията трябва да се понижат, но да продължат да растат рязко за една 
година (26,6% срещу 29,2%). На месечна база потребителските цени нараснаха с 0,4%, след увеличение от 1,4% през март. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени се повиши с нов рекорд от 5,4%. 
 

 
Източник: National Institute of Statistics and Economic Studies 

 
Инфлацията на потребителските цени в Германия се очаква да се покачи до 7,4% през април 2022 г. от 7,3% през март, най-
високото от 1981 г. и малко над пазарните очаквания от 7,2%, показва предварителна оценка. Основният натиск за 
повишаване трябва да идва от цените на енергийните продукти (35,3% срещу 39,5% през март), които нараснаха 
значително след началото на войната в Украйна. Освен това инфлацията в храните се очаква да нарасне до 8,5% (срещу 
6,2%), а услугите се очаква да нараснат с 2,9% (2,8%). Допълнителни фактори са тесните места в доставките, дължащи се на 
прекъсвания във веригите за доставки, причинени от пандемията Covid-19, и значителното увеличение на цените на 
етапите нагоре по веригата на икономическия процес. На месечна база се очаква потребителските цени да се повишат с 
0,8% през април. 
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Източник: Federal Statistical Office 

 
Годишният темп на инфлация в Гърция се ускори до 8,9% през март 2022 г. от 7,2% през февруари, най-високият от юни 
1995 г. Разходите за жилища и комунални услуги нараснаха по-бързо (29,9% от 25,4%), храни и безалкохолни напитки (8,1%) 
от 7,1 процента), транспорт (15,4 процента от 12,2 процента), облекло и обувки (6,5 процента от 5,6 процента) и ресторанти 
и хотели (2,8 процента от 1,7 процента). Също така цените се повишиха за алкохолните напитки и тютюна (0,4 процента от 
-0,2 процента). На месечна база потребителските цени се повишиха с 2,7%, след ръст от 1,1% през февруари. 
 

 
Източник: Hellenic Statistical Authority 

 
Годишната инфлация в Ирландия скочи до 6,7% през март 2022 г., най-високата инфлация от ноември 2000 г., ускорявайки 
се от 5,7% ръст през предходния месец. Най-значителното увеличение се наблюдава при транспорта (18,7%), главно 
поради нарастващите разходи за дизел (46%), бензин (35,2%) и самолетни билети (69,2%) и жилища и комунални услуги 
(17,4%), главно поради нафта (126,6%), електроенергия (22,4%) и газ (27,4%). Други значителни повишения се наблюдават 
при ресторантите и хотелите (3,6%) и алкохолните напитки и тютюна (7%). На месечна база потребителските цени се 
повишиха с 1,9% спрямо 0,9% увеличение през предходния месец. 
 

 
Източник: Central Statistics Office 
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Годишният процент на инфлация в Италия е спаднала до 6,2% през април 2022 г. от 31-годишния връх от 6,5% през 
предходния месец, малко под пазарните очаквания от 6,3%. Това показват предварителните данни. Въпреки че остава 
доста над целта на ЕЦБ, това бе първото понижение на инфлацията от септември на 2020 г. Разходите за енергия се 
забавиха (42,4% срещу 50,9% през март), които бяха основните двигатели на инфлацията напоследък, както за регулиран ( 
71,4 срещу 94,6%), така и за нерегулиран пазар (31,7 срещу 36,4 процента). Забавиха се и цените на услугите за отдих и 
културата (2,4% срещу 3,3%). От друга страна, разходите за храна и безалкохолни напитки продължават да растат (6,8% 
срещу 5,8%). 
Годишният процент на основна инфлация, който изключва енергията и непреработените храни, се повиши до 2,5 от 1,9 на 
сто. На месечна база инфлацията вероятно е с 0,2 процента по-висока, намалявайки спрямо увеличението с 1% през 
миналия период. 
 

 
Източник: National Statistical Institute 

 
Потребителските цени в Латвия се повишиха с 11,5% през март 2022 г., ускорявайки се от 8,7% през предходния месец. 
Това е най-високият темп на инфлация от ноември на 2008 г. Основният натиск нагоре идва от цените на храните и 
безалкохолните напитки (14,7% срещу 11,8% през февруари), жилищата и комуналните услуги (14,5% срещу 11,2%) и 
транспорта (22,9% спрямо 11,2%). 14,3 процента). Ускориха се и цените за отдих и култура (4,2% срещу 4%), здравеопазване 
(5,5% срещу 4,2%) и ресторанти и хотели (7,7% срещу 6,2%). На месечна база потребителските цени нараснаха с 3,3%, 
ускорявайки се от 1,6 на сто през предходния месец. 
 

 
Източник: Central Statistical Bureau 

 
Годишният процент на инфлация в Литва се е увеличил до 15,7% през март 2022 г. от 14,2% през предходния месец, което 
сочи към най-високото ниво от октомври 1996 г., стимулирано от увеличението на цените на енергията и 
храните. Основният натиск за повишаване на цените идва от жилища и комунални услуги (37,5 срещу 37,8% през 
февруари), храни и безалкохолни напитки (17,1 срещу 14,7%), транспорт (22,1 срещу 16,9%), отдих и култура (9,9 срещу 
10,9%), различни стоки и услуги (12,4 срещу 11,2%) и дрехи и обувки (4,0 срещу 1,4%). На месечна база потребителските 
цени са нараснали с 2,4% през март, най-много от януари 2009 г., поради по-високите цени на горива и смазочни 
материали, облекло, хляб и зърнени храни, мляко и млечни продукти, сирене, яйца, обувки. 
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Източник: Statistics Lithuania 

 
Годишният темп на инфлация в Люксембург се повиши до нов рекорд от 7,0% през април 2022 г., като се ускори от 6,1% 
през март, подкрепен от по-бързото увеличение на цените на жилищата и комуналните услуги (12,7 срещу 12,0% през 
март); транспорт (11,5% срещу 10,8%); и различни стоки и услуги (5,3 срещу 4,9%). Възходящият натиск се забелязва и при 
храните и безалкохолните напитки (5,4% срещу 3,9%; обзавеждане и оборудване за поддръжка на домакинствата (5,1% 
срещу 4,2%); и ресторанти и хотели (5,5 процента срещу 4,6 процента). На месечна база потребителските цени се повишиха 
с 0,8% спрямо 1,0% увеличение през март. 
 

 
Източник: National Institute of Statistics and Economic Studies 

 
Годишният процент на инфлация в Малта се ускори до 4,5% през март 2022 г., най-високият от декември 2008 г., от 4,2% 
през предходния месец. Натискът за повишаване идва най-вече от цените на храните и безалкохолните напитки (8,7% 
срещу 8,4% през февруари); жилища и комунални услуги (6% срещу 5,2%); отдих и култура (5,5% срещу 4,7%); ресторанти и 
хотели (4,5% срещу 4,4%); обзавеждане (4,3% срещу 3,5%) и транспорт (3,7% срещу 3,6%). На месечна база ИПЦ нарасна с 
1,3%, което е най-голямото увеличение от девет месеца. 
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Източник: National Statistics Office 

 
Годишният процент на инфлация в Нидерландия се повиши до 9,7% през март 2022 г. от 6,2% през февруари, като отбеляза 
най-високото ниво от октомври 1975 г. на фона на шеметния скок в цените на енергията (157,4%). Допълнителен натиск 
нагоре идва от жилища (20,2% срещу 10,3%), храни и безалкохолни напитки (6,4% срещу 5,0%), транспорт (16,6% срещу 
12,3%), обзавеждане и домакинско оборудване (6,7% срещу 6,9%), отдих и култура (2,8% срещу 2,7%), облекло и обувки 
(2,8% срещу 2,5%). Годишната основна инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, удари 
осемгодишен връх от 2,6% през март от 2,5% през февруари. На месечна база потребителските цени скочиха с 3,6% - най-
голямото от 1960 г. 
 

 
Източник: Statistics Netherlands 

 
Годишният процент на инфлация в Португалия се е увеличил до 7,2% през април 2022 г., най-високият от март 1993 г., 
спрямо 5,3% през март, показват предварителните оценки. Цената на енергията се е увеличила с 26,7% - най-високата от 
май 1985 г., а цените на непреработените хранителни продукти са поскъпнали с 9,5 процента. В сравнение с март 
потребителските цени скочиха с 2,2 процента. Индексът на основната инфлация, който изключва енергията и компонентите 
на непреработените хранителни продукти, се увеличи с 5,0 процента. Това е най-високият темп от септември 1995 г. 
 

 
източник: Instituto Nacional de Estadistica 
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Годишният процент на инфлация в Словакия се покачи до най-високото ниво от 10,4% през март 2022 г. от 9% през 
предходния месец, надминавайки пазарните очаквания от 10,3%. Цените на жилищата и комуналните услуги се повишиха 
рязко (14,4% срещу 13,2% през февруари) на фона на покачващите се цени на енергията; храни и безалкохолни напитки 
(12% срещу 9,6%) поради по-високите цени на растителното масло (+26,0%) и зеленчуците (+24,7%). Допълнителен натиск 
нагоре идва от отдих и култура (6,9 срещу 6,6%); различни стоки и услуги (6,8 срещу 4,4%); и битово обзавеждане и 
оборудване (8% срещу 6,9%). Основните потребителски цени, които изключват променливи артикули, като енергия и 
храни, скочиха до най-високите си стойности от 9,5% на годишна база, съвпадайки с пазарните оценки. 
 

 
Източник: Statistical Office 

 
Годишният процент на инфлация в Словения се ускори до 6,9 процента през април от 5,4% през предходния месец. 
Основният натиск оказват храните и безалкохолните напитки (9,2 срещу 6,9%); жилища и комунални услуги (6,2 срещу 
1,3%); транспорт (15,1% срещу 14,1%); обзавеждане, домакинско оборудване и рутинна поддръжка на домакинствата (9,2 
срещу 8,5%); и ресторанти и хотели (7,9 срещу 7,3 %). На месечна база потребителските цени се повишиха с 2,6%, след като 
паднаха с 1,1% през предходния месец. 
 

 
Източник: Statistical Office 

 
Годишният процент на инфлация в Испания вероятно се забави до 8,4% през април 2022 г., от близо 40-годишен връх от 
9,8% през март и доста под пазарните очаквания от 9%, показват предварителните оценки. Това би било първото забавяне 
на инфлацията от януари насам, главно поради облекчаване на цените на горивата и електроенергията. Въпреки това, 
основната инфлация, която изключва нестабилни артикули като непреработени храни и енергийни продукти, се очаква да 
нарасне до 4,4 процента през март от 3,4 процента, най-високото ниво от декември 1995 г. на фона на по-високите разходи 
за храни и напитки. На месечна база се очаква потребителските цени да намалеят с 0,1% след 3% скок през март. 
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Източник: Instituto Nacional de Estadistica 

 
Накрая даваме информация за годишният темп на инфлация в България, въпреки че страната не е в еврозоната. Тя се 
ускори за 13-ти пореден месец до 12,4% през март 2022 г., от 10% през предходния месец. Това е най-високото ниво от 
юли на 2008 г. на фона на покачващите се цени на храните и безалкохолните напитки (17,4 срещу 13,6% през февруари); 
жилища и комунални услуги (14% срещу 12,9%) и транспорт (26,7% срещу 20,9%). На месечна база потребителските цени 
скочиха с 2,2% след ръст от 1,4% през предходния месец. 
 

 
Източник: Национален статистически институт 

 
√ Петролът поскъпва на фона на опасенията за руските доставки 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, въпреки че започнаха деня със спад, следвайки 
пониженията на фондовите пазари в Азия, предизвикани от опасенията за глобална рецесия, която може да намали 
търсенето на горива, предаде Ройтерс. В същото време инвеститорите наблюдават преговорите в рамките на Европейския 
съюза за ембарго върху руския петрол, което може да затегне допълнително глобалните доставки. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,23 долара, или 0,20%, до 112,6 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,11 долара, или 0,10%, до 109,9 долара за барел. 
Глобалните финансови пазари са под натиск на фона на опасенията от повишенията на лихвените проценти от водещите 
централни банки и локдауните в Китай, които вредят на втората най-голяма икономика в света. 
„Действащите локдауни в Китай може да продължат да тежат на цените на петрола в краткосрочен план“, каза 
анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
Намаляването на цената на петрола от Саудитска Арабия също отразява притесненията относно глобалното търсене на 
петрол, добави тя. 
Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, в неделя понижи цените на суровия петрол за Азия 
и Европа за месец юни. 
Миналата седмица сортовете Брент и WTI се повишиха за втора поредна седмица на фона на опасения за доставките, след 
като Европейската комисия предложи поетапно ембарго върху руския петрол като част от новия пакет от санкции заради 
конфликта в Украйна. Предложението изисква единодушна подкрепа от страните членки на ЕС. 
В неделя Страните от Групата на седемте (Г-7) поеха ангажимента да забранят или постепенно да прекратят вноса на руски 
петрол. 
„Поемаме ангажимент за постепенно премахване на зависимостта ни от руската енергия, включително чрез постепенно 
прекратяване или забрана на вноса на руски петрол. Ще гарантираме, че ще направим това своевременно и 
организирано"  заявиха лидерите на Г-7 в съвместно изявление. Страните обаче не представиха конкретни времеви рамки 
за спиране на вноса от Русия. 
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САЩ също така обявиха нови санкции срещу Русия заради инвазията й в Украйна. Мерките включват премахване на 
западните реклами от трите най-големи руски телевизионни станции както и санкции срещу руководители на 
„Газпромбанк“.  
 
Cross.bg 
 
√ Изявление на Урсула фон дер Лайен по повод Деня на Европа 
Скъпи европейски съграждани, 
Днес нашият континент среща отново сенки от миналото, което мислихме, че отдавна сме оставили зад гърба си. 
Жестока война, безсмислена агресия и разрушаване на градове. Милиони невинни хора бягащи от домовете си. Един 
народ, който отчаяно се бори сам да определя собственото си бъдеще. 
Европа застава на страната на Украйна. 
Същевременно, нашествието на Кремъл ни напомня защо честваме Деня на Европа. Денят, в който се роди нашата 
мирна, просперираща и обединена Европа. Седемдесет и две години по-късно Европа е по-силна и по-единна от всякога. 
Ние сме единни в подкрепата си за нашите украински приятели.  
Възстановяваме се от кризата с COVID. Държавите членки вече получиха 100 милиарда евро от нашия фонд за 
възстановяване NextGenerationEU. Мащабни инвестиции осигуряват милиони работни места и създават нови 
възможности в Европа всеки ден. Работим усилено, за да защитим климата и да направим нашия континент 
независим от вноса на изкопаеми горива. Нашият Съюз създава правила, които ще оформят цифровата ера отвъд 
границите ни. Европа успя да постигне всички тези неща, защото бяхме единни и решителни. 
Ето защо съм убедена и съм оптимист, че нашият Съюз може да се справи и с предизвикателството, породено от 
войната в Украйна. 
Европейските граждани сами ни показват пътя. Милиони европейци — във всички краища на нашия Съюз и от всички 
слоеве на обществото — се мобилизираха, за да помогнат на своите съседи в нужда. Милиони отвориха вратите си 
за украинските бежанци. Милиони други изпратиха храна и дрехи или направиха дарения. Повече от всякога 
европейците чувстват, че принадлежат към едно европейско семейство. 
Това изпълва сърцето ми с гордост. 
Честит рожден ден, Европа. И честит Ден на Европа на всички Вас! 
 
√ Държавният резерв изглежда продължава да търгува горива без да има пазарна конкуренция 
Държавният резерв продължава да търгува само с един доставчик на горива, констатира в. "Сега" 
От началото на 2022 година Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е сключила четири сделки за 
доставка на горива за резерва на стойност 68,8 млн. лв. с един и същ доставчик - фирма "Бент ойл". Тя е била единствената 
компания, подала оферти по сключваните на стоковата борса сделки с резерва. 
Ситуацията изглежда противоречи на позицията на премиера Кирил Петков, докато беше служебен министър на 
икономиката. Петков искаше поръчките да са по-малки, но повече на брой и да има повече доставчици. Практиката да се 
сключват договори по обществени поръчки без никаква конкуренция беше остро разкритикувана от Кирил Петков и покрай 
акцията по задържането на бившия премиер Бойко Борисов, ексфинансовия министър Владислав Горанов и пиара 
Севделина Арнаудова. В разпита си пред прокуратурата Петков обяви, че има одитен доклад, който установил, че 90% от 
сделките в общините са сключени след процедури с един участник. Резервът има нов ръководител - Николай Василев, но 
не се забелязва промяна в стратегията. 
От началото на годината резервът е пуснал две големи поръчки за обновяване на горива - за 32 363 тона дизелово гориво 
и за 61 300 тона бензин. Поръчката за дизела е с прогнозна стойност 70 млн. лв., като по нея до момента има сключени три 
договора, всичките с "Бент ойл", на стойност съответно 9.8 млн., 19.3 млн. и 22.2 млн. лв. Първоначално заявените обеми 
не са достигнати и е възможно по тази процедура да има още възлагания. "Бент ойл" е била и единствената фирма, подала 
оферта по процедурата за закупуване на бензин (с обща прогнозна стойност 214 млн. лв.), като е сключила за момента 
само един договор - за доставка на 7 780 тона срещу 17,5 млн. лв. без ДДС. Неин представител е Димитър Иванов Радев. 
Междувременно стана ясно, че икономическият министър Корнелия Нинова се е отказала от идеята държавата да търгува 
от името на бизнеса със запасите от горива, които задължените лица следва да поддържат по закон за случаи на кризи. В 
окончателно предложените от министерството на Нинова промени в закона за държавните резерви и военновременните 
запаси, с които се закрива Държавната петролна компания, не са предвидени такива промени. Изготвеният проект, който 
предстои да бъде внесен в Министерския съвет, предвижда ликвидацията на петролната компания да започне 7 дни след 
обнародването на съответните промени в Държавен вестник. 
 
√ Гърция очаква силен туристически сезон 
Гърция очаква силен туристически сезон, но понася загуби от липса на украински и руски туристи. От министерството на 
туризма очакват повече ваканционни посещения на американци. 
„Плащайте по-добре на служителите, за да имате квалифициран персонал и качествени услуги". Така министърът на 
туризма Василис Кикилиас посъветва собствениците на хотели и заведения за предстоящия туристически сезон. 
Засега има 50 хиляди свободни работни места в сектора, а в разгара на сезона ще са необходими повече служители, 
коментират пред медиите от туристическия бранш. 
По предварителни резервации сигналите са за много силен туристически сезон. На островите има неочаквано много 
резервации, на места повече от успешната 2019 година, предава БНР. 
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Войната има несъмнено негативно отражение върху туристическия сектор, защото тази година Гърция се лишава от 
украински и руски туристи, отчитат хотелиерите. Туристическите райони в северната част на страната са силно зависими от 
цената на бензина. 
Министър Кикилиас съобщи за увеличен интерес на американците за почивка в Гърция. Надежда създава и новият 
американски посланик в Атина, който е от гръцки произход и с опит в туризма. 
 
√ В навечерието на изборите в Австралия все още няма изявен лидер 
Двамата кандидати за министър-председателския пост в Австралия дискутираха въпроси, свързани с разходите за живот, 
корупцията и нарастващата инфлация по време на втори дебат по-малко от две седмици преди вота, който ще се състои 
на 21 май, съобщава Bloomberg. 
По време на дебата, проведен в Сидни в неделя, разговорът на няколко пъти прерасна в остри нападки между премиера 
Скот Морисън и опозиционния лидер на лейбъристите Антъни Албанезе. И двамата обявиха, че другият кандидат не е 
подходящ да ръководи Австралия. 
Морисън беше притиснат от критиките относно правителствената реакция срещу коронавируса. На въпрос на Албанезе, 
свързан с коментарите му през 2021 г., че програмата за ваксинация „не е състезание", министър-председателят каза на 
опонента си, че греши, като използва тези думи. 
„Беше състезание", каза Морисън в неделя вечер. „А не трябваше да го описваме с тези термини". 
Междувременно Албанезе трябваше да отговаря на въпроси относно предишната подкрепа на неговата партия за по-
близки отношения с Пекин и редица пропуски в първите седмици на кампанията му. И двамата лидери не можаха да решат 
спора кой е по-вероятно да създаде национална комисия за борба с корупцията, като Морисън твърди, че никога не е 
виждал корупция в собствената си партия. 
Дясноцентристката Либерално-национална коалиция води кампания за осигуряване на исторически четвърти мандат на 
фона на силната икономика и рекордно ниските нива на безработица. Правителството обаче изпитва затруднения в 
противопоставянето си на лейбъристката опозиция, която води в проучванията на общественото мнение от началото на 
кампанията през април. 
С нарастващия брой гласоподаватели, които се обръщат към по-малки партии, съществува вероятност нито един от 
двамата лидери да спечели мнозинство в 151-местния парламент. 
Нова анкета на Ipsos, публикувана малко преди началото на дебата между Морисън и Албанезе, показва, че лейбъристката 
опозиция набира преднина пред управляващата в момента коалиция до 57% спрямо 43%. Албанезе запазва преднината 
пред Морисън като предпочитан министър-председател в анкетата на Ipsos. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За цената на войната, енергийните санкции и възможни ли са алтернативни доставки. Гост: Светослав Бенчев - 
Българска петролна и газова асоциация; 

- Новият пакет санкции срещу Русия и българската позиция. Гост: Мартин Владимиров - енергиен експерт; 
- На 9 май - плановете на Европа и Кремъл. Гост: Калин Димитров - военен експерт; Стефан Тафров – дипломат; 
- Диалогът с властта и исканията на превозвачите - какви са намеренията на бранша и ще спре ли автобусният 

транспорт; 
- Какъв е контролът над КОВИД. Гост: Проф. Мира Кожухарова. 
- Опасността Омикрон и какви са ограниченията в Пекин; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Пореден пожар с жертви в дом за възрастни; 
- Ще наложи ли България вето на ембаргото за руски петрол и какво ще се случи с цените на горива у нас. Гост: 

Георги Ганев - депутат от „Демократична България"; 
- Парче мазилка пред вход на детска градина рани жена. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За първи път от 4 години, в края на март 2022 г. трайно: Банкнотите от 100 лв. вече са повече от тези по 10 - 
"вината" е на лудите цени; 
в. 24 часа - Радев вече сви юмрука, но само вътрешни битки ще взривят властта; 
в. Телеграф - Готвят ни секира за водата; 
в. Труд - Полицаи и военни без курорт заради украинци; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Газпром": Плащането на синьо гориво в рубли не нарушава санкциите; 
в. 24 часа - Едва пет находища проучваме за нефт и газ. Преди 8 години бяха 20; 
в. Телеграф - Преговаряме за отлагане на петролното ембарго; 
в. Труд - Опашки за пенсии пред пощите; 
в. Труд - Мафията отряза от хазната 145 млн. лв.; 
в. Труд - Четирима загинаха при пожар в старчески дом; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Искра Баева, историк: С инвазията Путин хвърли тежка сянка върху епохалната победа на СССР на 9 
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май; 
в. Телеграф - Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева: Местят 59 000 украинци в почивните бази на 1 юни; 
в. Труд - Георги Самандов, енергиен експерт пред "Труд": Диверсификацията на газа може да ни вкара в нови 
зависимости; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Парадоксът с еврото и инфлацията: още преди да го приемем, трябва да укротим цените; 
в. Телеграф - И водата влиза в омагьосания кръг; 
в. Труд - Радев в изповедалнята; 
в. Труд - Планът за възстановяване ще увеличи цената на тока. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 май 
София 

- От 9.00 часа, държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесат цветя пред 
Паметника на незнайния войн в София по случай отбелязването на 77 години от победата над нацизма. 

- От 10.00 часа държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъстват на церемонията 
по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция. Преди церемонията 
президентът ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част. Президентът Румен Радев и 
вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в тържественото отбелязване на Деня на Европа - 9 май. 

- От 10.00 часа в залата на Дома на Европа (ул. „Г.С. Раковски" 124) ще се проведе граждански диалог с комисаря 
за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Темата на дебата е „Младите 
хора за бъдещето на Европа". 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация на Софийска област на бул. „Витоша" 6, ет. 5 ще 
се състои церемония, на която на администрацията на Софийска област официално ще бъде връчен сертификат 
за управление на борбата с подкупването. 

- От 12:00 часа в литературен клуб „Перото" (НДК, пл. България №1) ще се проведе пресконференция на Фондация 
„Експерти срещу рака". Събитието е по повод предстоящата I-ва Национална конференция на хирурзите на 
гърда, по време на която ще бъде учреден за първи път у нас Национален експертен съвет на хирурзите на гърда, 
включващ специалисти по обща, пластична и гръдна хирургия и гинеколози от цялата страна. 

- От 12.30 часа в хотел „Рамада" КНСБ организира Национална конференция "Работеща България за бъдещето на 
труда". 

- От 13.00 часа в Американския корнър на Столична библиотека (пл. Славейков 4А), ще се открие Националната 
библиотечна седмица (9 - 13 май 2022 г.). 

- От 14.00 часа Министърът на младежта и спорта Радостин Василев ще даде старт на активностите по повод 
Европейската година на младежта 2022 г. Събитието ще се проведе в сградата на Представителството на 
Европейската комисия в България. 

- От 19:30 часа в Концертната зала на Националната музикална академия ще се проведе концерт от творби на 
Лазар Николов, Александър Райчев, Парашкев Хаджиев и Веселин Стоянов. 

*** 
Благоевград 

- От 10:00 часа в Областния информационен център - Благоевград ще се открие изложба на детски рисунки на 
тема "Европа в моите очи", съобщиха от общината. Изложбата е посветена на Деня на Европа и на 10-
годишнината от създаването на Областния информационен център. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград ще проведе 
пресконференция по случай премиерата на най-новото заглавие в репертоара на театъра "Заровеното дете" от 
Сам Шепърд. 

- От 11:00 часа пред паметната плоча на загиналите граждани от община Благоевград във войните за 
обединението и независимостта на България ще се състои ритуал по случай Деня на Европа и Деня в памет на 
всички жертви във Втората световна война. 

- От 12:00 часа е началото на събитието в Регионалната библиотека "Димитър Талев" под надслов „Заедно творим 
и се забавляваме". Изложба и музикални изпълнения ще съберат деца и ученици от различни етноси, за да 
покажат, че по пътя на изкуството няма различия. 

- От 18:30 часа в зала "Яворов" започва празничният концерт "Тамбуро моя" на Фолклорна група "Веселина" по 
случай 20-годишнината на състава към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. 
Поколения тамбуристи и вокални изпълнители са преминали през групата, ръководена от Веселинка Боянова. 
Сцената в зала „Яворов" ще ги събере отново. 

*** 
Варна 

- От 10.00 ч. Варна ще почете Деня на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа, с полагане на цветя и венци 
пред паметника на Осми Приморски полк и тържество вдигане на знамената на България и на Европейския съюз 
от 11.00 часа пред централния вход на Община Варна. 

- От 10.00 часа в зала „Пленарна" на община Варна журито за присъждане на награда „Варна" в областта на 
културата се събира, за да вземе окончателно решение за определяне на тазгодишните носители на отличието. 
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- От 16.30 часа на площад „Антон Новак“ /вход на морската градина/ представителният духов оркестър на 
Военноморските сили ще изнесе концерт. Събитието се организира под егидата на областния управител на 
Варна Благомир Коцев по повод Деня на Европа. 
От 18.00 часа на същото място започват изпълненията на духов квинтет „Five Star Brass". 

*** 
Русе 

- Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев е патрон на честването в Русе на 15 години от 
присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Събитието ще бъде отбелязано в Деня на 
Европа, 9 май. Инициативата е съвместна с международната организация „Елиас Канети" и Областната управа. 
Министър Събев ще бъде домакин на панорамна разходка с кораб по река Дунав, в която ще се включат 
представители на дипломатическия корпус в България, както и местни власти от България и Румъния. Пътуването 
е предвидено да се осъществи с кораба „Русчук" от 13.00 до 15.00 часа. 
Дипломатите ще бъдат посрещнати и приветствани в Зала 1 на Областната администрация в 12.00 часа. 
Очакванията са на място да бъдат министър Събев, както и ръководството на Областната управа и Общината. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 ч., с ритуал за издигане на знамената на площад „Свобода" Търговище ще отбележи 9-ти май. 
- От 19.00 часа на сцена „Борово око" стартира #МузикаленПаркФест, който ще продължи в дните до 14 май. 

Концертът в първата вечер на панаирната седмица ще бъде с участието на Мария Чакърдъкова и Силвия 
Кацарова. Той се организира с подкрепата на официалния партньор на панаира фирма „Мебел Стил" и 
Областният информационен център в Търговище. 

*** 
Сливен 

- От 10.00 часа в зала 105 на община Сливен кметът Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър 
Митев, зам.-кметовете и секретарят на Общината ще посрещнат представители на Младежки дом за 
традиционната инициатива "Управляваме заедно", посветена на Деня на Европа. 

- От 17.00 часа ще бъде открита съвместна изложба на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков"-
Сливен и Регионален исторически музей - Русе "Образи наследство" . Изложбата е резултат от теренните 
изследвания на музейните специалисти от Сливен и Русе по проект "Културни ресурси, валоризиране на 
наследства и местно развитие", реализиран с финансовата подкрепа на фонд "Научни изследвания" към 
Българската академия на науките. 

*** 
Стара Загора 

- От 18.00 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде излъчен документален филм, 
разказващ стогодишната история на Търговска гимназия. 

*** 
Свищов 

- От 10.30 часа предстои официалното откриване на обновената и реконструирана спортна зала „Септември" в 
крайдунавския град Свищов. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа на площад „Кристал" пред паметника на загиналите във войните шуменци представители на 
местната власт и областната администрация, просветни, граждански и политически организации, ветерани от 
войните и граждани ще почетат паметта на загиналите във Втората световна война. Организатори на честването 
са Община Шумен и Командването на военния гарнизон в града. 

- От 10.30 часа от площад „България" ще започне традиционната лекоатлетическа щафета „Европа", в която ще се 
включат ученици от 5 до 11 клас в три възрастови групи. Трасето на спортната проява е по южното платно на бул. 
„Славянски", като стартът е от пешеходната пътека до Паметника на съветската армия, а финалът - до РБ 
„Стилиян Чилингиров". 
Награждаването на победителите в щафетата ще бъде на площад „Кристал" от 11.00 часа. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на ДКТ „В. Друмев" в Шумен ще се проведе пресконференция по повод ТФ 
"Нова българска драма" - Шумен 2022 г. Ще присъстват Дияна Христова - председател на УС на Сдружение "Нова 
българска драма" и Илия Виделинов - директор на ДКТ "В. Друмев". 

*** 
Хасково 

- От 19.00 часа в залата на ДКТ „Иван Димов" Хасково ще се проведе празничен концерт на Камерен оркестър - 
Хасково „Музиката на Европа" 

*** 
Ямбол 

- От 9:45 часа започва програмата на Духовия оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862" в Ямбол с 
диригент маестро Васил Шейтанов пред Паметника на Георги Дражев и загиналите през войните ямболци в 
квартал „Каргон". 
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- От 10.00 часа ще се проведе тържественият ритуал със слово на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и 
поднасяне на венци и цветя. В него ще участва представителна част от Ямболския гарнизон. 

- В 11:00 часа ще започне организираното от Националното движение „Русофили" и Руски клуб „Съотечественик" 
поднасяне на цветя на паметните плочи на починалите съветски воини през 1944-1945 година, което ще се 
състои на паметната плоча в Градски парк - Ямбол. 

- В Музей на бойната слава, който отвори врати на тази дата преди девет години, е обявен Ден на отворени врати 
от 10:00 часа до 16:00 часа. 

- От 18:00 часа ще започне концертът „Суинг тайм" на джаз музиканта Любчо Воденичаров в зала „Съвременност" 
на Културно-информационен център „Безистен", посветен на Деня на Европа. Входът е свободен.  

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

