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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
АИКБ 
 
√ ДЕКЛАРАЦИЯ на АИКБ по повод повдигнати въпроси относно представителността на национално представителните 
работодателски и браншови организации, реда за нейното установяване и модел на индустриални отношения в 
България и ЕС 
Времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отмина отдавна 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е представителна на национално равнище организация на 
работодателите, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда от 2004 г., член на SGI Europe – представителна на европейско 
равнище организация на работодатели от 2008 г., като от 2011 г. до момента представител на АИКБ е заместник-
председател на SGI Europe. От 2016 г. АИКБ, посредством своя колективен член „Произведено в България“, е член на SME 
United. За своята над 25-годишна история АИКБ е утвърден диалогичен партньор на българското правителство и 
институции, както и на Европейската комисия и европейските институции, и представлява интересите на предприятията от 
65 икономически дейности. 
Настоящата икономическа ситуация – крехко възстановяване от икономическата криза, предизвикана от КОВИД-
пандемията, застрашено от стремителния, продиктуван от геополитически, а не пазарни причини, ръст на електрическата 
енергия, природния газ, горивата и набиращата скорост инфлация, изисква ползването на пълния инструментариум на 
индустриалните отношения за формулиране на незабавни и адекватни решения, на основа на диалог между легитимните 
представители на бизнеса и изпълнителната власт, така че да бъде запазена конкурентоспособността и жизнеността на 
икономиката като цяло и на най-засегнатите сектори от нея. В този диалог е изключително важно да участват 
представителни организации на работодателите и на работниците и служителите – чиито демократичен мандат бе 
установен през миналата година на основа на Кодекса на труда и които единствено са упълномощени да представляват 
заинтересованите страни – съгласно националната и европейската практика. Времето на назначаване на бизнесмени и 
работодателски организации отмина отдавна. Има европейски модел на индустриални отношения, има Закон (Кодекс на 
труда), който казва кой е представителен и по какъв ред се установява. Браншовият съюз за стопанска инициатива в 
транспорта (БССИТ) е браншова организация на работодателите , която отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, точка 2 
от КТ и това е констатирано в проведената процедура по установяване наличието на критериите за представителност на 
организациите на работниците и служителите и на работодателите. БССИТ е член на представителна на национално 
равнище организация на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в България (Решение на Министерския 
съвет № 18 от 14 януари 2021 г., обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) и на основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда е 
представителна работодателска организация за икономическа дейност Сектор Н от КИД – 2008, като по силата на закона 
има всички следващи от представителността правомощия. 
Българските избиратели избират кой да ги управлява. Техният избор обаче не дава абсолютна власт и избираните да водят 
държавата трябва да проявят диалогичност, мъдрост и далновидност в тези трудни времена. 
Ето защо АИКБ призовава за отговорни преговори, проведени с респект и разбиране към проблемите, както и желание за 
генериране на решения. АИКБ заявява своята позиция на гарант за това, както и предоставя експертния си потенциал за 
намиране на спешни решения – в открит и незабавен диалог. Забавянето и отбягването на преговори не може да генерира 
решения – това генерира само напрежения. 
 
БТА 
 
√ Декларация на АИКБ относно повдигнати въпроси за представителността на национално представителните 
работодателски и браншови организации 
ДЕКЛАРАЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България 
по повод повдигнати въпроси относно представителността на национално представителните работодателски и браншови 
организации, реда за нейното установяване и модел на индустриални отношения в България и ЕС  
Времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отмина отдавна 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е представителна на национално равнище организация на 
работодателите, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда от 2004 г., член на SGI Europe – представителна на европейско 
равнище организация на работодатели от 2008 г., като от 2011 г. до момента представител на АИКБ е заместник-
председател на SGI Europe. От 2016 г. АИКБ, посредством своя колективен член „Произведено в България“, е член на SME 
United. За своята над  25-годишна история АИКБ е утвърден диалогичен партньор на българското правителство и 
институции, както и на Европейската комисия и европейските институции, и представлява интересите на предприятията от 
65 икономически дейности.  
Настоящата икономическа ситуация – крехко възстановяване от икономическата криза, предизвикана от КОВИД-
пандемията, застрашено от стремителния, продиктуван от геополитически, а не пазарни причини, ръст на електрическата 
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енергия, природния газ, горивата и набиращата скорост инфлация, изисква ползването на пълния инструментариум на 
индустриалните отношения за формулиране на незабавни и адекватни решения, на основа на диалог между легитимните 
представители на бизнеса и изпълнителната власт, така че да бъде запазена конкурентоспособността и жизнеността на 
икономиката като цяло и на най-засегнатите сектори от нея. В този диалог е изключително важно да участват 
представителни организации на работодателите и на работниците и служителите – чиито демократичен мандат бе 
установен през миналата година на основа на Кодекса на труда и които единствено са упълномощени да представляват 
заинтересованите страни – съгласно националната и европейската практика. Времето на назначаване на бизнесмени и 
работодателски организации отмина отдавна. Има европейски модел на индустриални отношения, има Закон (Кодекс на 
труда), който казва кой е представителен и по какъв ред се установява. Браншовият съюз за стопанска инициатива в 
транспорта (БССИТ) е браншова организация на работодателите , която отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, точка 2 
от КТ и това е констатирано в проведената процедура по установяване наличието на критериите за представителност на 
организациите на работниците и служителите и на работодателите. БССИТ е член на представителна на национално 
равнище организация на работодателите - Асоциация на индустриалния капитал в България (Решение на Министерския 
съвет № 18 от 14 януари 2021 г., обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) и на основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда е 
представителна работодателска организация за икономическа дейност Сектор Н от КИД – 2008, като по силата на закона 
има всички следващи от представителността правомощия. 
Българските избиратели избират кой да ги управлява. Техният избор обаче не дава абсолютна власт и избираните да водят 
държавата трябва да проявят диалогичност, мъдрост и далновидност в тези трудни времена.  
Ето защо АИКБ призовава за отговорни преговори, проведени с респект и разбиране към проблемите, както и желание за 
генериране на решения. АИКБ заявява своята позиция на гарант за това, както и предоставя експертния си потенциал за 
намиране на спешни решения – в открит и незабавен диалог. Забавянето и отбягването на преговори не може да генерира 
решения – това генерира само напрежения.  
 
News.bg 
 
√ АИКБ призовава за провеждане на преговори с респект и желание за решения 
Българските избиратели избират кой да ги управлява. Техният избор обаче не дава абсолютна власт и избираните да водят 
държавата трябва да проявят диалогичност, мъдрост и далновидност в тези трудни времена. Ето защо АИКБ призовава за 
отговорни преговори, проведени с респект и разбиране към проблемите, както и желание за генериране на решения. АИКБ 
заявява своята позиция на гарант за това, както и предоставя експертния си потенциал за намиране на спешни решения - 
в открит и незабавен диалог. Забавянето и отбягването на преговори не може да генерира решения - това генерира само 
напрежения. 
Това се казва в декларация на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод повдигнати въпроси 
относно представителността на национално представителните работодателски и браншови организации, реда за нейното 
установяване и модел на индустриални отношения в България и ЕС. 
Припомняме, че в четвъртък представители на превозвачите напуснаха срещата с премиера Кирил Петков с мотива, че 
държавата не е негова собственост, а след скандала бе разпространен запис от срещата. От Министерския съвет 
коментираха, че за да направи някой запис от работна среща, значи е търсен конфликт. В последствие министърът на 
транспорта и съобщенията Николай Събев се усъмни в легитимността на преговарящите представители на 
превозвачите. 
От АИКБ посочват, че асоциацията е представителна на национално равнище организация на работодателите, съгласно 
разпоредбите на Кодекса на труда от 2004 г., член на SGI Europe - представителна на европейско равнище организация на 
работодатели от 2008 г., като от 2011 г. до момента представител на АИКБ е заместник-председател на SGI Europe. От АИКБ 
допълват, че от 2016 г. посредством своя колективен член "Произведено в България" са член на SME United. От 
организацията отбелязват също, че за своята над 25-годишна история асоциацията е утвърден диалогичен партньор на 
българското правителство и институции и на Европейската комисия и европейските институции, като представлява 
интересите на предприятията от 65 икономически дейности. 
"Настоящата икономическа ситуация - крехко възстановяване от икономическата криза, предизвикана от ковид 
пандемията, застрашено от стремителния, продиктуван от геополитически, а не пазарни причини, ръст на електрическата 
енергия, природния газ, горивата и набиращата скорост инфлация, изисква ползването на пълния инструментариум на 
индустриалните отношения за формулиране на незабавни и адекватни решения, на основа на диалог между легитимните 
представители на бизнеса и изпълнителната власт, така че да бъде запазена конкурентоспособността и жизнеността на 
икономиката като цяло и на най-засегнатите сектори от нея. В този диалог е изключително важно да участват 
представителни организации на работодателите и на работниците и служителите - чиито демократичен мандат бе 
установен през миналата година на основа на Кодекса на труда и които единствено са упълномощени да представляват 
заинтересованите страни - съгласно националната и европейската практика", заявяват от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
От АИКБ изтъкват, че времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отдавна е отминало. От 
организацията отбелязват, че има европейски модел на индустриални отношения и Кодекс на труда, който казва кой е 
представителен и по какъв ред се установява. 
"Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) е браншова организация на работодателите , която 
отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, точка 2 от КТ и това е констатирано в проведената процедура по установяване 
наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. 
БССИТ е член на представителна на национално равнище организация на работодателите - Асоциация на индустриалния 

https://news.bg/politics/besni-prevozvachite-napusnaha-sreshtata-si-s-kiril-petkov-gotvyat-blokada-na-darzhavata.html
https://news.bg/finance/sabev-obeshta-che-nyama-da-dopusne-prekasvane-na-prevozite.html


3 

 

капитал в България (Решение на Министерския съвет № 18 от 14 януари 2021 г., обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) и на 
основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда е представителна работодателска организация за икономическа дейност Сектор 
Н от КИД - 2008, като по силата на закона има всички следващи от представителността правомощия", посочват от АИКБ. 
 
Dividend.bg 
 
√ АИКБ: ВРЕМЕТО НА НАЗНАЧАВАНЕ НА БИЗНЕСМЕНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТМИНА ОТДАВНА 
Бизнесът призовава за отговорни преговори и формулиране на незабавни решения между легитимните 
представители на бизнеса и изпълнителната власт 
Асоциацията на индустриалния капитал в България призовава за отговорни преговори, проведени с респект и разбиране 
към проблемите, както и желание за генериране на решения. Бизнесът е категорчен в това, че забавянето и отбягването 
на преговори не може да генерира решения – това генерира само напрежения. 
"Настоящата икономическа ситуация – крехко възстановяване от икономическата криза, предизвикана от КОВИД-
пандемията, застрашено от стремителния, продиктуван от геополитически, а не пазарни причини, ръст на 
електрическата енергия, природния газ, горивата и набиращата скорост инфлация, изисква ползването на пълния 
инструментариум на индустриалните отношения за формулиране на незабавни и адекватни решения, на основа на 
диалог между легитимните представители на бизнеса и изпълнителната власт, така че да бъде запазена 
конкурентоспособността и жизнеността на икономиката като цяло и на най-засегнатите сектори от 
нея", отбелязват от АИКБ в своя декларация разпространена до медиите. 
От работодателската организация подчертават, че в този диалог е изключително важно да участват представителни 
организации на работодателите и на работниците и служителите – чиито демократичен мандат бе установен през 
миналата година на основа на Кодекса на труда и които единствено са упълномощени да представляват заинтересованите 
страни – съгласно националната и европейската практика. 
"Времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отмина отдавна. Има европейски модел на 
индустриални отношения, има Закон (Кодекс на труда), който казва кой е представителен и по какъв ред се 
установява. Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) е браншова организация на 
работодателите , която отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, точка 2 от КТ и това е констатирано в 
проведената процедура по установяване наличието на критериите за представителност на организациите на 
работниците и служителите и на работодателите", уточняват оттам.  
В декларацията АИКБ пише още, че българските избиратели избират кой да ги управлява. "Техният избор обаче не дава 
абсолютна власт и избираните да водят държавата трябва да проявят диалогичност, мъдрост и далновидност в 
тези трудни времена", смятат работодателите.  
От асоциацията подчертават още, че тяхната позиция е гарант и предоставя експертния си потенциал за намиране на 
спешни решения – в открит и незабавен диалог.  
Припомняме, че на 5 май бизнесът проведе среща с премиера, министри и синдикати.  
Тогава премиерът Кирил Петков заяви, че рисковете, които война може да донесе на България, Европа и света са оценени. 
Той съобщи, че по време на срещата са  обсъдени различни варианти, за да има предвидимост за българския бизнес и 
работниците, които се трудят в него. "Достигнахме до ясни заключения, че енергийните помощи за бизнеса ще продължат 
и през май. Другата седмица техният размер ще бъда финализиран", каза още той.  
Днес не получихме твърд отговор на поставените от нас въпроси, заяви Добри Митрев, председател на УС на Българска 
стопанска камара.  
"Бяхме тук, за да настояваме да направим необходимото по отношение на енергийните цени, да намалим темповете 
на растеж на цените, да запазим работните места, дори да увеличаваме доходите. Предложихме го на Петков, 
Нинова и Василев. Настояваме компенсациите за електрическата енергия да продължат, докато това е необходимо. 
Днес не получихме твърд отговор на поставените от нас въпроси. Очакваме следващата седмица в разговори с 
енергийния министър да видим докъде можем да стигнем", каза председателят на Българска стопанска камара. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България може да подкрепи енергийния преход със заем към Плана за възстановяване 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, "Бизнес старт", 09.05.2022 г. 
Непрекъснатото увеличение на цените на тока и горивата и недостигът на горива са предизвикателство пред бизнеса в 
България и държавата трябва да се възползва от разрешението на Европейската комисия да се въведе данъчно облагане 
на свръхпечалбите на енергопроизводителите. България може да реши част от проблемите в енергетиката и затрудненото 
в момента постигане на целите на "Зелената сделка" на ЕС, като се възползва от допълнителен заем по механизма за 
възстановяване от пандемията на ЕС. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в ефира на предаването 
"Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"200 млрд. в дълг стоят непоискани - това беше посочено от Европейската комисия като голяма възможност. Те 
могат да бъдат поискани с анекс към Плана за възстановяване и устойчивост до 2023 г. и това е искане на АИКБ. 
Вместо средствата, които имаме в ПВУ за грантове, да бъдат давани за финансови инструменти, частта финансови 
инструменти може да се структурира и от дълговата част на инструмента за възстановяване и устойчивост, а в 
същото време българският бизнес да бъде подпомогнат с грантове." 
Европейският бизнес настоява за повече грантове, за да се избегнат бъдещи проблеми със задлъжнялостта и кредитния 
рейтинг на малките и средни предприятия, който неминуемо ще се влоши, добави Ангелова. 
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Данък върху свръхпечалбите в енергетиката и използването на средствата за подпомагане на бизнеса няма да нарушава 
правилата на конкуренция според ЕК, каза Ангелова. 
"Идеята е от тези свръхпечалби да се захранва фонд, който да компенсира тези скокове в цената на електрическата 
енергия." 
Държавата в момента помага на компаниите чрез компенсация на половината от свръхцената на тока, а от АИКБ искат да 
се компенсира 75% от разликата между долната цена на микса (150 лева/Mwh) и пазарната цена, като това действа 
неограничено "докато има необходимост", каза Ангелова.  
Очакваме преговорите на правителството за алтернативни доставки на газ да постигнат цена близка до тази по 
дългосрочния договор с "Газпром", добави тя, а бизнесът очаква и помощ за компенсация на високите цени на газа. 
"Единственият начин да задържим крехкото възстановяване и да не наливаме масло в огъня на инфлацията е тези 
свръхпечалби да бъдат насочени към компенсиране на твърде високите цени." 
Европейските компании са изправени пред голяма неизвестност как да работят за постигане на целите на "Зелената 
сделка" в настоящите геополитически условия, каза Ангелова.  
"Няма как едновременно да се плаща за цената на ембаргото и високата цена на газа, за по-висока енергийна ефективност, 
а в същото време да се компенсират социалните предизвикателства от Covid, които още не са преодолени. Затова 
поставяме въпроса пред ЕК въобще как точно ще се развиват целите на Fit for 55 и не е ли редно тези цели да бъдат 
запазени в дългосрочен план, но в същото време да се даде на държавите членки гъвкавост да направят национални 
планове, така че тези, които разполагат с други източници на електрическа енергия, заклеймени като 
неприродосъобразни, да имат възможност за реагиране." 
На европейско ниво няма решение в краткосрочен план как да бъде заменена въглищната енергия с такава от ВЕИ 
източници, като призивите са за използване на инструментите, заложени в плановете за възстановяване, каза Ангелова. 
"Като бизнес нямаме никаква яснота как точно ще бъдат разходвани  средствата; като социални партньори сме помолили 
от преди почти две години да има ясен механизъм за контрол на тези средства... В момента дори и нормативната уредба 
как ще се случват разходите са на обществено обсъждане." 
В коментар за споровете между правителството и транспортния сектор, Ангелова заяви, че има "неразбиране за 
демократичния мандат на социалните партньори" и призова за повече диалог между властите и представители на 
браншовите организации. 
Повече за потенциала и проблемите с включването на украинските бежанци в пазара на труда и как трябва да се променят 
стратегиите за малките и средни предприятия може да гледате във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ България може да подкрепи енергийния преход със заем към Плана за възстановяване 
Страната ни да се възползва от разрешението на ЕК да се въведе данъчно облагане на свръхпечалбите на 
енергопроизводителите, призовават от АИКБ 
България може да реши част от проблемите в енергетиката и затрудненото в момента постигане на целите на Зелената 
сделка на ЕС, като се възползва от допълнителен заем по механизма за възстановяване от пандемията на ЕС. Това 
каза Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria. 
"200 млрд. в дълг стоят непоискани - това беше посочено от Европейската комисия като голяма възможност. Те могат да 
бъдат поискани с анекс към Плана за възстановяване и устойчивост до 2023 г. и това е искане на АИКБ. Вместо средствата, 
които имаме в Плана за възстановяване за грантове, да бъдат давани за финансови инструменти, частта финансови 
инструменти може да се структурира и от дълговата част на инструмента за възстановяване и устойчивост, а в същото време 
българският бизнес да бъде подпомогнат с грантове", коментира гостът. 
Европейският бизнес настоява за повече грантове, за да се избегнат бъдещи проблеми със задлъжнялостта и кредитния 
рейтинг на малките и средни предприятия, който неминуемо ще се влоши, добави Ангелова. 
Европейските компании са изправени пред голяма неизвестност как да работят за постигане на целите на Зелената сделка 
в настоящите геополитически условия, каза Ангелова.  
"Няма как едновременно да се плаща за цената на ембаргото и високата цена на газа, за по-висока енергийна ефективност, 
а в същото време да се компенсират социалните предизвикателства от Covid, които още не са преодолени“, коментира 
Ангелова. 
Непрекъснатото увеличение на цените на тока и горивата и недостигът на горива са предизвикателство пред бизнеса в 
България и държавата трябва да се възползва от разрешението на Европейската комисия да се въведе данъчно облагане 
на свръхпечалбите на енергопроизводителите, коментира още събеседникът. 
Данък върху свръхпечалбите в енергетиката и използването на средствата за подпомагане на бизнеса няма да нарушава 
правилата на конкуренция според ЕК, заяви Ангелова. "Идеята е от тези свръхпечалби да се захранва фонд, който да 
компенсира тези скокове в цената на електрическата енергия", обясни тя. Очакваме преговорите на правителството за 
алтернативни доставки на газ да постигнат цена близка до тази по дългосрочния договор с "Газпром", добави тя, а бизнесът 
очаква и помощ за компенсация на високите цени на газа. "Единственият начин да задържим крехкото възстановяване и 
да не наливаме масло в огъня на инфлацията е тези свръхпечалби да бъдат насочени към компенсиране на твърде 
високите цени", коментира гостът. 
Повече за потенциала и проблемите с включването на украинските бежанци в пазара на труда и как трябва да се 
променят стратегиите за малките и средни предприятия може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/106231-balgariya-mozhe-da-podkrepi-energiyniya-prehod-sas-zaem-kam-plana-za-vazstanovyavane
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/106231-balgariya-mozhe-da-podkrepi-energiyniya-prehod-sas-zaem-kam-plana-za-vazstanovyavane
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Dnes.bg 
 
√ Бизнесът очаква помощ за компенсация на високите цени на газа 
Данък върху свръхпечалбите в енергетиката може да го подпомогне 
Непрекъснатото увеличение на цените на тока и горивата и недостигът на горива са предизвикателство пред бизнеса в 
България и държавата трябва да се възползва от разрешението на Европейската комисия да се въведе данъчно облагане 
на свръхпечалбите на енергопроизводителите. България може да реши част от проблемите в енергетиката и затрудненото 
в момента постигане на целите на "Зелената сделка" на ЕС, като се възползва от допълнителен заем по механизма за 
възстановяване от пандемията на ЕС. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в ефира на предаването 
"Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"200 млрд. в дълг стоят непоискани - това беше посочено от Европейската комисия като голяма възможност. Те могат да 
бъдат поискани с анекс към Плана за възстановяване и устойчивост до 2023 г. и това е искане на АИКБ. Вместо средствата, 
които имаме в ПВУ за грантове, да бъдат давани за финансови инструменти, частта финансови инструменти може да се 
структурира и от дълговата част на инструмента за възстановяване и устойчивост, а в същото време българският бизнес да 
бъде подпомогнат с грантове." 
Европейският бизнес настоява за повече грантове, за да се избегнат бъдещи проблеми със задлъжнялостта и кредитния 
рейтинг на малките и средни предприятия, който неминуемо ще се влоши, добави Ангелова. Данък върху свръхпечалбите 
в енергетиката и използването на средствата за подпомагане на бизнеса няма да нарушава правилата на конкуренция 
според ЕК, каза Ангелова. "Идеята е от тези свръхпечалби да се захранва фонд, който да компенсира тези скокове в цената 
на електрическата енергия." 
Държавата в момента помага на компаниите чрез компенсация на половината от свръхцената на тока, а от АИКБ искат да 
се компенсира 75% от разликата между долната цена на микса (150 лева/Mwh) и пазарната цена, като това действа 
неограничено "докато има необходимост", каза Ангелова. 
Очакваме преговорите на правителството за алтернативни доставки на газ да постигнат цена, близка до тази по 
дългосрочния договор с "Газпром", добави тя, а бизнесът очаква и помощ за компенсация на високите цени на газа. 
"Единственият начин да задържим крехкото възстановяване и да не наливаме масло в огъня на инфлацията е тези 
свръхпечалби да бъдат насочени към компенсиране на твърде високите цени.", смята тя. 
Европейските компании са изправени пред голяма неизвестност как да работят за постигане на целите на "Зелената 
сделка" в настоящите геополитически условия, каза Ангелова. "Няма как едновременно да се плаща за цената на 
ембаргото и високата цена на газа, за по-висока енергийна ефективност, а в същото време да се компенсират социалните 
предизвикателства от Covid, които още не са преодолени. Затова поставяме въпроса пред ЕК въобще как точно ще се 
развиват целите на Fit for 55 и не е ли редно тези цели да бъдат запазени в дългосрочен план, но в същото време да се 
даде на държавите членки гъвкавост да направят национални планове, така че тези, които разполагат с други източници 
на електрическа енергия, заклеймени като неприродосъобразни, да имат възможност за реагиране." 
На европейско ниво няма решение в краткосрочен план как да бъде заменена въглищната енергия с такава от ВЕИ 
източници, като призивите са за използване на инструментите, заложени в плановете за възстановяване, каза Ангелова. 
"Като бизнес нямаме никаква яснота как точно ще бъдат разходвани  средствата; като социални партньори сме помолили 
от преди почти две години да има ясен механизъм за контрол на тези средства... В момента дори и нормативната уредба 
как ще се случват разходите са на обществено обсъждане.", каза още гостът. 
В коментар за споровете между правителството и транспортния сектор, Ангелова заяви, че има "неразбиране за 
демократичния мандат на социалните партньори" и призова за повече диалог между властите и представители на 
браншовите организации. 
Повече за потенциала и проблемите с включването на украинските бежанци в пазара на труда и как трябва да се променят 
стратегиите за малките и средни предприятия може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
БНР 
 
√ Милена Ангелова, ЕИСК: Солидарността в ЕС води до просперитет 
Дали да не дадем възможност на страните членки сами да изберат пътя за постигането на глобални дългосрочни цели, 
каквато е климатичната неутралност. Това е резонен въпрос, който трябва да бъде поставен пред европейските 
институции. 
В момента не само за малките и средни – за всяко предприятие пътят напред е затруднен. Изчерпен е капацитетът на 
бизнеса да обира шокове, произтичащи от пандемия, поскъпване на енергоносителите, военна ситуация. 
Трудностите са най-големи за микропредприятия и такива, които са в отдалечени и малки населени места. Редно е да се 
отчита как зеленият преход се вписва в предизвикателствата пред бизнеса, коментира пред Радио София Милена 
Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и главен секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
По думите ѝ, именно индустрията генерира добавена стойност, тя плаща държавния бюджет, финансира социалните 
политики. Затова е важно да ѝ се помогне в труден момент като днешния. Решение на ЕС дава възможност свръхпечалбите 
на енергопроизводителите да бъдат обложени с по-висок данък, с който да се сформира фонд за компенсиране на бизнеса. 
Ангелова съобщи, че Европейската комисия има предложение да се използва възможност в договорите на ЕС да бъде 
добавена криминална хипотеза за престъпление, продиктувано от реч на омразата. 
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"Престъплението от омраза и речта на омраза вече имат наднационално измерение. Никой не би следвало да се чувства 
заплашен заради социалната си група, заради своята вяра. Много от конфликтите са предпоставени от публикации в 
социалните медии", обясни Ангелова. 
Ако всяка страна членка даде своето съгласие, този текст може да бъде регламентиран. Но Френското председателство на 
Съвета на ЕС  засега среща затруднение в придвижването на този въпрос. 
Директивата може да бъде приета за различно време и е необходимо да бъде имплементирана в националните 
законодателства, каза още Милена Ангелова. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът назначи Габриела Наплатанова за член на Съвета за електронни медии 
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и 
телевизията, държавният глава Румен Радев подписа днес указ за назначаването на Габриела Наплатанова-Русева за 
член на Съвета за електронни медии от квотата на президента, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Габриела Наплатанова има магистърска степен от Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент 
Охридски”, където завършва със специалност „Връзки с обществеността”. В същия факултет е хоноруван преподавател в 
периода 2015 – 2017 г. Има обучения по програмата IREX на Държавния департамент на САЩ и Европейския център за 
сигурност „Джордж Маршал“, както и участия в множество медийни програми на американската мисия в НАТО. 
През 2019 г. защитава дисертация на тема „Управление на медийните ефекти и медийните операции по време на 
въоръжен конфликт” във Военна академия „Г.С. Раковски”, факултет „Национална сигурност”. 
Старши репортер в бТВ Медиа Груп, част от редакцията на „Новини и актуални предавания” от самото създаване на 
телевизията през 2000 г. Отразява теми, свързани с вътрешната и външната политика на България, проблеми в сферата на 
сигурността и отбраната, въоръжени конфликти на Балканите, Ирак и Афганистан. Автор е на няколко десетки 
документални проекти на външнополитически и военни теми, свързани с НАТО, киберсигурността, защитата на данните и 
проблемите на бежанците. 
Носител на многобройни награди и отличия за журналистическата си работа и документалните си проекти в 25-годишната 
си телевизионна кариера. 
Владее английски, ползва френски и руски език. Омъжена, с две деца. 
 
√ Джейк Съливан: САЩ са солидарни с България предвид поредния опит на Русия да ползва енергията като оръжие  
Министър-председателят Кирил Петков е обсъдил войната в Украйна и усилията за диверсификация на енергийните 
доставки със съветника по национална сигурност на САЩ Джейк Съливан. 
Двамата са обменили мнения относно непредизвиканата военна агресия на Русия срещу Украйна като са потвърдили 
готовността си да продължат да подкрепят народа и правителството на Украйна и да накарат Русия да плати за своите 
действия, съобщиха от Съвета по национална сигурност на САЩ, цитирани от американското посолство у нас. 
Джейк Съливан е подчертал солидарността на САЩ с България предвид поредния опит на Русия да използва енергията 
като оръжие и е обсъдил с министър-председателя текущите усилия за укрепване на европейската устойчивост чрез по-
нататъшно диверсифициране на енергийните доставки за Европа. 
Американският съветник по национална сигурност е изразил подкрепа и за акцента, който българското правителство 
поставя върху върховенството на закона и реформите за борба с корупцията. 
Тема на срещата е била и важността да бъдат насърчавани стабилността и просперитета на Западните Балкани. 
Срещата е в рамките на посещението на българската делегация, водена от премиера Кирил Петков в САЩ. 
 
√ По-евтина винетка за леките коли от догодина, МРРБ отказва да отстъпи за камионите и автобусите 
От началото на следващата година МРРБ възнамерява да намали цената на винетката за леките автомобили. Това заяви в 
"Денят започва" зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев. 
Регионалното министерство обаче няма да отстъпи пред искането на превозвачите да не се разширява обхватът на тол 
системата за тежкотоварния трафик, категоричен беше Пенчев. Той обясни, че републиканската пътна мрежа се състои от 
около 20 000 км. пътища, от които едва 3115 км. са платени за тежкотоварните автомобили. В същото време собствениците 
на леки коли плащат такса независимо дали се движат по магистрала, второкласен или дори третокласен път. Така в 
момента две трети от приходите от винетки постъпват от леките автомобили, които амортизират пътищата по-малко, а 
само една трета - от тежкотоварния трафик. 
"Няма да се поддадем на натиска, защото това би било крайно несправедливо към цяла България. Разбирате, че няма 
логика в съществуването на тол системата, ако тя не събира пари от ползвателите, които най-много замърсяват. 
Така че, доколкото зависи от МРРБ, такова отлагане няма да има, окончателното решение ще бъде взето от 
Министерски съвет. 
По сметки на МРРБ разширяването на обхвата на тол системата за тежкотоварния трафик няма да оскъпи особено много 
превозите. Явор Пенчев даде пример, че с новите такси превозът на 16 хляба или на 10 кг. сирене се оскъпява средно с 1 
стотинка, а автобусния билет - с 11 стотинки. 

https://bnr.bg/sofia/post/101643753/solidarnostta-v-es-vodi-do-prosperitet
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По искането за превозвачите за мерки срещу скъпите горива Министерски съвет ще работи доколкото това е допустимо в 
европейското законодателство, допълни той. 
В края на миналата седмица е започнало подписването на първите споразумения за ремонти на пътищата у нас. Все още 
не е ясно колко време ще отнеме реконструкцията на тунел "Ечемишка" на АМ "Хемус", защото нужда от спешен ремонт 
имат и прилежащия виадукт, и обходния път за тежкотоварния трафик. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков получи във Вашингтон силна подкрепа за усилията на България за борба с корупцията 
Премиерът Кирил Петков е получил във Вашингтон подкрепа от администрацията на президента Джо Байдън за усилията 
на България за борба срещу корупцията, съобщава правителствената информационна служба. 
Петков е бил приет в Държавния департамент от помощник държавния секретар по политическите въпроси Виктория 
Нюланд, главния съветник по енергийните въпроси Амос Хохщайн и координатора по политиката на санкциите Джим 
О‘Браян. 
След това премиерът е разговарял и с президентския съветник по националната сигурност Джейк Съливан. 
Премиерът Петков е запознал в детайли високопоставените си домакини от американското правителство с мерките на 
кабинета за изкореняване на корупцията, както и с реалните стъпки за провеждане на съдебна реформа. 
Информационната служба на правителството пише, че Кирил Петков е представил плановете за енергийна 
диверсификация в България и е изразил "категоричната българска позиция по отношение на руската агресия" в Украйна. 
Премиерът е изтъкнал усилията на кабинета да бъдат намерени дългосрочни решения за страната ни, които да дават 
сигурност и стабилност, след едностранното прекратяване на доставките на газ от страна на "Газпром". Петков е 
акцентирал върху потенциалните възможности в тази посока и значението на международно сътрудничество, и по-
специално със САЩ, по енергийните теми. 
На среща с президента на Световната банка Дейвид Малпас и изпълнителния директор на Нидерландската група във 
финансовата институция Кун Давидзе българският премиер е обсъдил възможностите за предоставяне на техническа 
помощ от Световната банка за България в подкрепа на реформите у нас, както и за инфраструктура, здравеопазване и 
проекти по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Обсъдена бе и темата за войната в Украйна и въпроси от 
енергийната сфера. 
Стана ясно още, че в София ще се проведе среща между правителството и Световната банка, но датата за нея предстои да 
бъде уточнена, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
В столицата на САЩ премиерът е придружаван от министъра на енергетиката Александър Николов, министъра на 
отбраната Драгомир Заков, както и от заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова. 
Говорителкaта на Съвета по национална сигурност Адриен Уотсън заяви за срещата на Джейк Съливан с Кирил Петков, че 
двамата са обменили мнения относно непредизвиканата военна агресия на Русия срещу Украйна. И двамата 
са  потвърдили готовността си да продължат да подкрепят народа и правителството на Украйна и да налагат санкции  на 
Русия. 
По време на срещата Съливан е подчертал солидарността  на САЩ   България  във връзка с опитите на Русия да използва 
енергията  като оръжие. Обсъдени са били и продължаващите усилия за укрепване на европейската устойчивост чрез по-
нататъшно диверсифициране на европейските енергийни доставки. Била е изразена  подкрепа към  българското 
правителство в борбата му за налагане  върховенството на закона и реформите в борбата с корупцията. 
Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан и министър-председателят Кирил Петков са обсъдили 
и  необходимостта от насърчаване стабилността и развитието на Западните Балкани. 
В рамките на визитата си във Вашингтон премиерът Петков предстои да проведе разговори в Конгреса. 
 
√ Сандов: Териториалните планове за въглищните райони през юни ще бъдат подложени на обсъждане 
Предстои финализирането на териториалните планове за трите въглищни района в България - Стара Загора, Кюстендил и 
Перник, като през юни те ще бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите страни. Това обяви вицепремиерът и 
министър на околната среда Борислав Сандов: 
"След което да отидат за одобрение и след лятото да започнат да се използват и парите от Фонда за справедлив преход, 
които пари са именно за създаване на нови възможности в икономиката, създаване на нови възможности за работещите 
в този сектор, за да няма никакви сътресения от социалноикономическа гледна точка. Тези региони всъщност имат много 
добри предпоставки за алтернативно развитие извън въглищния сектор". 
Сандов уточни, че идеята е да бъде намерена нова работа на хората от въглищния сектор, която да е със същото или по-
високо възнаграждение. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров призова да бъде изработен национален план за справедлив зелен и дигитален 
преход: 
"Ясен план, който да покаже как координираме и комбинираме всички възможни политики и стратегии в сферата на 
околната среда, индустрията, енергетиката. Т.е. всички тези сектори, които по един или друг начин в момента или в близко 
време ще изпитват много по-силни проблеми. Шансът ни е, че пред България стоят едни 25 милиарда евро. 
Всичките възможни европейски средства да ви кажа, които следващите 5-7 години, които България има право да получи, 
при това грантовата част само, без заемната, която може да добави още 5 милиарда през Плана за възстановяване, с които 
ние можем да направим този зелен и дигитален преход справедлив". 
 

https://bntnews.bg/news/po-evtina-vinetka-za-lekite-koli-ot-dogodina-mrrb-otkazva-da-otstapi-za-kamionite-i-avtobusite-1194199news.html
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√ Превозвачите излизат на протест в столицата и други градове 
Превозвачите излизат на протест днес с искане за намаляване на акциза на горивата с 50%, временно отпадане на 
добавката за екологично чисто гориво и отлагане на планираното разширяване на тол системата. 
В столицата протестът започва в 8 часа и се очаква да продължи до 22 часа. 
Предвидено е автобуси и тежкотоварни автомобили да бъдат разположени по бул. "Цар Освободител", като сборният 
пункт на протестиращите е входът на София откъм магистрала "Тракия", при парк "Врана". 
Очаква се в протеста да се включат около 50 автобуса и около 100 тежко товарни камиона. От друга страна превозните 
средства, които са част от протеста, ще правят и шествие по булевардите "Цариградско шосе" и "Ботевградско шосе", както 
и по Околовръстния път на София. 
Превозвачите не са доволни от това, че липсва реакция от страна на държавата да бъде намерен механизъм, който да 
повлияе върху високите цени на горивата, като според тях това може да стане или чрез намаляване на ДДС или акциза, 
или премахването на биодобавката. 
Те настояват още и да не се разширява на тол таксуването. 
Новият елемент в исканията на превозвачите е да се възстанови уважението от страна на управляващите към бранша. 
Йоана Лалова от организационния комитет, който превозвачи са създали по повод очакваните протести следващите дни, 
обясни още: 
"Ние не искаме нещо за олигарси, не искаме нещо за чорбаджии, ние искаме нещо за българските граждани, ние сме 
българските граждани. И редно е всеки един от управляващите да си дава сметка, че той представлява българските 
граждани и да уважава хората. Най-малкото последните дни сме свидетели на безпрецедентна липса на морал. Не 
разбираме защо целият правителствен апарат е впрегнат срещу нас." 
И примерите на неодобрение: 
"Асен Василев, който казва, че камионите не искат да плащат. Камионите плащат и към настоящия момент толтакси. А 
следващите изказвания - т-н Кирил Петков не знаеше дори какви сме – превозвачи или пътищари. В крайна сметка, когато 
евакуирахме от Украйна и Киев с автобусите, ние представлявахме бранша", каза още Йоана Лавова. 
В 8.30 часа фирми от транспортния сектор от Благоевградска област ще се съберат в района между автомагистрала 
"Струма" и кръговото кръстовище на Главен път Е-79. Не са изключени и блокади на пътя. 
В Пловдив тежкотоварни автомобили ще бъдат разположени в крайната дясна лента на 5-те основни булеварда, през които 
се влиза в града. 
Протести ще има и в Бургас, Плевен, Ямбол, Дупница, Стара Загора и Чирпан. 
От бранша предупредиха, че протестите ще продължат и в следващите дни на различни места в страната, а ако няма 
отговор на исканията им на 
За 18 май се планира още един протест, като не е изключено и пълно спиране на превозите. 
 
√ Росинка Бъчварова: Заради скъпите горива започнаха фалити на малките бензиностанции 
Интервю на Свобода Атанасова с Росинка Бъчварова, собственик на бензиностанция 
Започват фалити на малките бензиностанции, заради скъпите горива. Това каза Росинка Бъчварова, собственик на 
бензиностанция в Бургас. Тя посочи, че нефтената рафинерия е спряла преди няколко месеца отстъпките при цени на едро, 
а продажната им цена е по-висока от доставната.  
„Към момента криза с доставките на горива няма. Ако продължаващото им поскъпване може да се нарече криза, то тогава 
има наистина криза.  
В момента малките бензиностанции са на ръба на оцеляването. Това се дължи на високите цени и на много ниския марж. 
Маржът е разликата между покупната цена, включеният транспорт и продажната цена. Към момента на дизел на моята 
бензиностанция е 4 стотинки на литър. Представете си сега колко литра трябва да продам за да мога да платя 
заплати,  наеми, надници, ток, вода и за други разходи, които вървят всеки месец. Само за последния месец цената на 
литър гориво е скочила с 20 стотинки. 
Големите вериги също работят на минимален марж, като съм сигурна, че и те имат минимална печалба или нямат въобще 
такава. 
Нефтената рафинерия махна преди 4-5 месеца отстъпките за търговия на едро. Причината е политика на компанията. 
Малките бензиностанции нямат алтернатива, ако се случи така, че продължи поскъпването, то те ще разчитат на внос на 
горива отвън. Но има пречки в нормативната база. Самите бензиностанции не могат да внасят горива. Държавата не мисля, 
че предстои да направи някакви облекчения. 
Акцизът и ДДС са основен вносител на средства  в хазната, затова считам, че това няма как да стане с намалението на акциз 
или данъци. 
Високите цени на горивата могат да спрат да се повишават само ако войната в Украйна приключи", посочи още Росинка 
Бъчварова. По думите ѝ единствено по-лош сценарий е петролно ембарго над Русия. 
 
√ България и още 12 членки на ЕС са против промяна в правилата на вземане на решения в съюза 
13 страни членки на Европейския съюз, сред които и България, се разбунтуваха срещу промяна в правилата на вземане на 
решения в съюза, предаде Франс прес. 
България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Швеция 
направиха общо изявление, в което предупреждават, че ако бъде направено усилие за промяна на договорите на 
Евросъюза в тази посока, ще бъде изразходвана напразно енергия, която иначе би могла да бъде вложена в справянето с 
кризите пред съюза - като войната в Украйна. 
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Става дума за изискването определени решения да се вземат с единодушие в Съвета на Европейския съюз. Едно от 
предложенията на завършилата днес едногодишна Конференция за бъдещето на Европа е решенията да се вземат с 
мнозинство - с гласовете на най-малко 15 от 27-те страни членки, с минимум 65 процента от общото население на 
Европейския съюз. 
Подкрепа за това предложение изказаха френският президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен. 
 
√ Гърция и ОАЕ със споразумение за инвестиции в енергийния сектор на южната ни съседка за 4 млрд. евро 
Гърция и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са постигнали съгласие за съвместни инвестиции на стойност 4 милиарда 
евро в южната ни съседка за засилване на сътрудничеството в енергийния сектор. 
Това съобщиха от кабинета на гръцкия премиер Кирякос Мицотакис, предаде Ройтерс. 
Днес той е разговарял с принц Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в Дубай. Двамата са обсъдили начини за засилване на 
двустранните връзки, както и войната в Украйна. 
Според Мицотакис има възможност за задълбочаване на сътрудничеството между Европейския съюз и Обединените 
арабски емирства в сектора на възобновяемите източници на енергия, а Гърция има потенциал да бъде врата за природния 
газ от Близкия Изток за Европа. 
 
√ Норвегия ще изнесе 122 млрд. куб. метра природен газ за Европа тази година 
Норвежкият министър на петрола и енергетиката Тере Ааланд заяви в понеделник, че неговото министерство очаква да 
достави 122 милиарда кубически метра газ за Европа тази година, което потенциално ще счупи рекорда от 117 милиарда 
кубически метра, изнесени през 2017 година. 
"Сега Европа може да се нуждае от нас повече от всякога“, отбеляза министърът по време на конференцията в Сандефьорд. 
Ааланд обясни, че Норвегия ще увеличи максимално износа си на природен газ, за да отговори на високото търсене в 
Европа по най-добрия възможен начин. Министърът добави, че износът ще включва и обеми на втечнен газ, произведен 
в завода "Мелкоя". 
Междувременно Норвежката петролна дирекция съобщи, че износът на газ в размер на 122 млрд. куб. м. представлява 
увеличение от 8% в сравнение с предходната година и е с 6% повече от прогнозните данни през януари. 
 
√ Шолц и Макрон доволни, че Путин не е обявил разширяване на войната в Украйна 
Лидерите на Германия и Франция приветстваха факта, че руския президент Владимир Путин не обяви стъпки за 
разширяване на войната в Украйна, включително към други страни, предадоха световните агенции. 
"Какво ще се случи всъщност в Украйна е нещо, което ще видим през следващите дни и седмици", заяви канцлерът Олаф 
Шолц, а френският президент Еманюел Макрон добави, че целта на дипломатическите усилия остава постигането на 
прекратяване на огъня в Украйна. 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън заяви, че се притеснява от това, че руският държавен глава Владимир Путин 
няма изход от войната в Украйна. Байдън добави, че се опитва да реши как да се справи с този проблем. 
Същевременно президентът на Украйна Володимир Зеленски призова международната общност да предприеме 
незабавни стъпки, за слагане на край на руската блокада, за да се позволи придвижването на доставките на пшеница и да 
се предотврати световна продоволствена криза. 
 
√ ЕК обмисля да емитира нов европейски дълг в подкрепа на финансовите нужди на Украйна 
Европейската комисия планира да издаде нов съвместен европейски дълг, за да покрие нуждите от краткосрочно 
финансиране на Украйна през следващите три месеца, като заемът се оценява на 15 милиарда евро, 
съобщава електронното издание "Политико" (POLITICO), цитирайки трима дипломати, запознати с дискусията. 
Планът ще бъде представен още на 18 май, посочиха източниците на изданието. 
Според властите в Киев и МВФ, Украйна се нуждае от 5 милиарда евро на месец, за да поддържа икономиката си на 
повърхността – от изплащане на заплати и пенсии до грижа за разселеното население и други разходи, свързани с войната. 
Съединените щати вече се ангажираха да предоставят една трета от тази сума, което ще остави непокрити 10 милиарда 
евро, посочва "Политико". 
Комисията е информирала в петък посланиците на ЕС за плана за преодоляване на тази финансова дупка, което ще доведе 
до емитирането на дълг от страна на ЕК на основата на гаранции, предоставени от страните членки на съюза. 
Процедурата ще бъде подобна на тази по така наречената програма SURE, използвана по време на коронавирусната 
пандемия за набиране на средства за защита на работните месеца, посочиха дипломатите, цитирани от изданието. По това 
време Комисията поиска 25 милиарда евро гаранции, за да емитира европейски дълг за 100 милиарда евро. 
Въпреки че финансирането на Украйна е в много по-малък размер, отколкото това за програмата SURE, Комисията не 
предостави подробности за това колко точно средства ще й трябва и как те ще бъде разпределено между страните членки, 
казаха още тримата дипломати. 
Няколко държави, включително Германия, Австрия и Гърция, са поискали от ЕК да предостави алтернативни възможности 
за финансиране преди представянето на плана си на 18 май. Ако други страни извън ЕС — като Япония, Обединеното 
кралство, Норвегия и други — се присъединят, тогава за ЕС ще остане да покрие сума от няколко милиарда евро и това 
може да стане чрез двустранни дарения, смятат дипломатите, цитирани от "Политико". 
Френското председателство на ЕС иска да постави въпроса за обсъждане от държавните и правителствените ръководители 
в края на май. 
 

https://www.politico.eu/article/commission-weighs-joint-borrowing-for-ukraine/
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√ Нов трус на Уолстрийт, петролът поевтиня с над 6,5% 
Пазарът на акции на Уолстрийт отбеляза нов силен спад в началото на седмицата, тъй като инвеститорите се притесняват 
от заплахи за стагфлация (слаб икономически растеж при солиден инфлационен ръст). 
В същото време петролните фючърси поевтиняха с над 6,5%, след като Саудитска Арабия намали петролните си цени за 
Азия и за останалите експортни дестинации, а Китай съобщи за рязко забавяне на експортния си растеж. 
Индексът на сините чипове DJIA се раздели по време на търговията в понеделник с нови над 650 пункта (спад с 1,99%), 
след като през първите 15 минути дори падна със 777 пункта. 
Широкият индекс S&P500 пък затвори със понижение от 3,2%, падайки под нивото от 4000 пункта за пръв път от 1-ви април 
2021 г. 
Технологичният индекс Nasdaq Composite се срина с 4,29% до най-ниско ниво от 10-ти ноември 2020 г. 
И трите водещи американски фондови индекса отбелязаха през последните три сесии на търговия най-солидните си 
спадове от началото на коронавирусната пандемия през 2020 г. 

 
Графика на индекса S&P 500 

 
 
Петролът пък поевтиня драматично с над 6,5%, като фючърсите на петрола Брент паднаха с 6,55% към 105 долара за баел, 
а тези на американския лек суров петрол WTI - с 6,75% към 102,35 долара за барел. Това стана факт, след като саудитска 
арабия понижи експортните си петролни цени за следващия месец за първи път от четири месеца насам. 
В неделя държавно контролираната компания Saudi Aramco заяви, че е намалила цените на всичките си видове суров 
петрол за Европа, Азия и Средиземноморския басейн за юни. Най-големи намаления се наблюдават за петролните цени 
за Средиземноморския басейн, докато цените за САЩ останаха непроменени. 
Азиатските потребители ще трябва да плащат премия от 4,40 долара за барел за Arab Light, след премията през май, която 
достигна рекордните 9,35 долара, отбеляза Карстен Фрич, анализатор в Commerzbank. 
От друга страна, Европейският съюз продължава да се мъчи да постигне споразумение за забрана на руския петрол, което 
също допринесе за рязкото поевтиняване на черното злато в понеделник. 

 
Графика на петрол Брент (в долари за барел)

 
 

√ САЩ отменят митата върху украинската стомана за една година 
Министерството на търговията на Съединените щати обяви в понеделник, че ще отмени митата си върху украинската 
стомана за една година. 
"Някои от най-големите стоманодобивни общности в Украйна са сред най-силно засегнатите от варварството на Путин", се 
казва в изявлението на министерството, като се добавя, че "създаването на възможности за износ за тези заводи е от 
съществено значение за способността им да продължат да наемат работниците си и да поддържат една от най-важните 
индустрии на Украйна". 
Търговското облекчение, обявено в понеделник от Министерството на търговията на САЩ, спира митата, които 
първоначално бяха наложени по време на администрацията на Тръмп от съображения за национална сигурност. 
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"Стоманодобивните работници са сред най-издръжливите в света – независимо дали живеят в Йънгстаун или Мариупол. 
Не можем просто да се възхищаваме на силата на духа и духа на украинския народ – ние трябва да го защитим и да 
подкрепим една от най-важните индустрии за икономическото благополучие на Украйна", каза министърът на търговията 
на САЩ Джина Раймондо. 
"Днешното съобщение е сигнал за украинския народ, че сме ангажирани да му помогнем да процъфтява в лицето на 
агресията на Путин", заключи тя. 
След встъпването в длъжност администрацията на президента Байдън се противопостави на незабавното вдигане на 
митата за стоманата на Тръмп, наложени на много страни по света, в опит да продължи да защитава местната 
стоманодобивна индустрия. 
Но през последните месеци постепенно сключи сделки със съюзниците си за премахване на митата. 
 
Икономически живот 
 
√ Дигиталните умения в България: проблеми, политики, решения 
Анализът е на Института за пазарна икономика 
Пазарът на труда в България страда от редица трудности, изразяващи се в структурна безработица, ниска 
производителност, както и дефицит и дисбаланси в уменията на работната сила, което ограничава потенциала за  
икономически растеж и развитие. 
Данните на Евростат от изследването на бизнеса и потребителите показват, че за разлика от проблемите в ЕС, недостигът 
на подходящи кадри в България е сред основните фактори, ограничаващи производствената активност в индустрията. В 
периода 2018-2019 г. средният дял на българските компании, които са посочили, че недостигът на работна сила е сред 
причините, ограничаващи развитието на дейността е 43% (при 18% в ЕС). Този висок дял е и индикатор[1] за разминаване 
на търсенето и предлагането на труд и показва недостиг на квалифицирана работна сила. След започването на ковид 
кризата (Q2 2020 – Q1 2021) този дял намалява до 26%, но отново е почти три пъти над средните нива за ЕС (9%). 
Учене през целия живот 
Данните на Евростат[2] за учене през целия живот (УЦЖ) за 2020 г. показват, че България отново е на последните места. 
Делът на хората на възраст 25-64 г., участвали в някаква форма на образование и обучение през последните четири 
седмици към момента на провеждане на проучването в ЕС е 9,2%, а за България – едва 1,6%. На първите места са Швеция, 
Финландия и Дания с по над 20%. 
 

 
 
Делът на участващите в УЦЖ намалява спрямо 2019 г. За ЕС намалението е с 1,6 пр.п. (от 10,8%), а за България – 0,4 пр.п., 
което връща стойността на показателя до нивото му отпреди десетилетие. 
Основната причина за повсеместното свиване на участието в УЦЖ е пандемията и свързаните с нея ограничения. От една 
страна, наложените мерки за социална изолация през 2020 г. водят до спиране на дейността на повечето институции, които 
осигуряват обучения. В същото време тези институции не разполагат с електронни ресурси и учебно съдържание за 
провеждане на обучения онлайн, нито инструменти за контрол на качеството при обучения в електронна среда. От друга 
страна, много компании преминават в режим на работа от вкъщи и предвид сравнително ниския дял на дигитални умения 
– особено в България, която е на дъното на европейските класации – вероятността наетите да са били обучавани онлайн 
изглежда малка (може би с изключение на работещи ИКТ сектора). 
Данните за България показват, че при жените делът на участвалите в образование и обучение е по-висок  – 1,7% в 
сравнение с 1,4% при мъжете. По-значимата разлика в участието обаче е в зависимост от степента на завършеното 
образование. През 2020 г. едва 0,6% от населението между 25 и 64 години с по-ниско от основно образование са 
преминали обучение, докато за хората с висше образование този дял е четири пъти по-висок (2,4%). Това означава, че 
възможностите за допълнително образование или обучение всъщност са най-ограничени именно за тези, които имат най-
голяма нужда, за да повишават пригодността си на пазара на труда и дори изобщо шансовете за намиране на работа. 
Дигитални умения 

file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1086%20-1090/1086/DigitalSkills_final.docx%23_ftn1
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1086%20-1090/1086/DigitalSkills_final.docx%23_ftn2
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Предизвикателствата конкретно пред дигиталните умения на населението в България се виждат и от данните в Индекса за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)[3] и по-специално в резултатите на страната в 
областта на човешкия капитал. В тази сфера с оценка от 32,7% България се нарежда последна сред държавите в ЕС, за които 
средният резултат е 47,1% в последното издание на индекса от 2021 г. 
 

 
 
Огромната разлика е при дела на населението с поне основни умения в областта на цифровите технологии. За България 
той е 29% през 2019 г. и не се е променял през предходните три години, докато в ЕС достига 56%. С цифрови умения над 
основните пък са 11% от българите при 31% в ЕС. Делът на специалистите по ИКТ сред заетите на възраст между 15 и 74 
години в страната е 3,3% през 2020 г. – също сравнително нисък спрямо ЕС (4,3%), но делът на жените сред тях е значително 
по-висок – 28% при 19% в ЕС. 
Фирмите в България все още срещат трудности при намирането на работна сила с цифрови умения, но същевременно не 
квалифицират кадрите си. Делът на предприятията у нас, осигуряващи обучения по ИКТ през 2020 г. е 7%, докато в ЕС той 
достига 20%. 
Все пак в страната се забелязва повишаване на специалистите по ИКТ. Делът на завършващите висше образование в  тази 
сфера продължава да нараства и дори изпреварва средноевропейския – 4,0% в България при 3,9% в ЕС. В средното 
професионално образование също се вижда сериозен ръст и през учебната 2021/2022 г. делът на приетите ученици в ИКТ 
специалности от общия план-прием достига 17% или над 6 хиляди ученика[4]. Голяма част от обучаващите се са в областта 
на програмирането и по-специално професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ – общо 
2 хиляди за трите специалности, като най-голям брой места са съсредоточени в столицата и областите Пловдив, Варна, 
Бургас, Благоевград. 
Проучването на потребностите на работодателите от работна сила[5] за втората половина на 2021 г. показва, че 
„Дигиталната компетентност“ е третата най-важна компетентност[6], която търсят работодателите – 7% от всички 
предпочитани (на първо място е „Общуване на роден език“ с 29%, а на второ – „Инициативност и предприемачество“ със 
17%). ИКТ специалистите са и сред 10-те най-търсени специалисти според броя на заявените потребности и сред 
посочените специалисти, за които ще има търсене през следващите 3 до 5 години. Нещо повече – „Информатика и 
компютърни науки“ е единствената специалност, при която нарастването на търсенето през следващите 3 до 5 години е 
по-висока при запитването през 2021 г. спрямо запитването през 2020 година. Работодателите са заявили, че пазарът на 
труда ще има нужда от 10,6 хил. специалисти по „Информатика и компютърни науки“ и 6,8 хил. специалисти в 
„Комуникационна и компютърна техника“. 
Политики, програми, стратегии 
Подобряването на дигиталните умения в България е приоритет на няколко програми и стратегически документа като 
Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, Стратегията по заетостта 
2021-2030, Националната програма „Цифрова България 2025“, Стратегията „Цифрова трансформация на България 2020-
2030“. 
Различни програми, проекти и мерки за квалифициране, преквалифициране, учене през целия живот, повишаване на 
уменията и развиване на дигитални умения са включени и в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ). Планът за 
2021 г. (отчетът му и планът за 2022 г. все още не са публикувани) предвижда 11 599 човека да участват в такива дейности 
чрез 17 различни програми. Заедно с повишаване на заетостта до нивата ѝ от 2019 г., една от основните цели на плана е 
развитие на работната сила чрез обучения за придобиване на нови знания и умения във връзка с промените в нуждите на 
икономиката в технологичен и демографски аспект, както и в следствие на пандемията. Въпреки тези заявки НПДЗ отново 
се фокусира върху създаването на заетост, а не толкова към обучения и по-специално – подобряване на цифровите умения. 
Планът за 2021 г. дори предвижда по-малък брой хора, които ще се обучават, въпреки че общият бюджет е увеличен с 10 
млн. лева. 
Основната част от обученията за дигитални умения през 2021 г. по план отново ще се осъществява от програмите, които 
ще се изпълняват от социалните партньори. Седемте програми ежегодно осигуряват заетост на около 300 човека и 
обучения на около 1000 всяка, за което социалните партньори получават по около 1,4 млн. лева. 
Конкретно за повишаването на дигиталните умения през 2021 г. стартира и програма „Развитие на дигитални умения“ за 
разработване на унифицирани профили на дигиталните умения и компетенции, необходими за успешно изпълнение на 
ключови за икономическите сектори длъжности и професии. Продължителността на проекта е 20 месеца, като стартира на 
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01.11.2021 г. и приключва на 30.06.2023 година. Национално представителните организации на социалните партньори ще 
трябва да идентифицират специфичните дигитални умения и компетенции по икономически сектори, да разработят, 
тестват и валидират унифицираните профили на дигитални умения, да разработят учебно съдържание за неформално 
обучение за развитие на специфични дигитални умения по ключови длъжности и професии, да разработят секторни рамки 
за развитие на дигитални умения. Индикативният бюджет на проекта до 2023 г. е 14 млн. лв. като по-голямата част от 
финансирането е осигурено от Европейския социален фонд (ЕСФ). 
Повишаване на дигиталните умения чрез НПВУ 
Повишаването на дигиталните умения не е изведено като самостоятелна реформа в Плана за възстановяване и 
устойчивост, въпреки че той предвижда изпълнението на мащабно усилие в тази посока. Подобряването на цифровите 
умения е част от реформата на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот. Сред основните 
цели на компонент „Образование и умения“ е : „…Повишаване на цифровите умения на работната сила и фокусиране 
на активните мерки на пазара на труда за повишаване на квалификацията и уменията на работната сила за 
постигане на по-добро съответствие с развитието на пазара на труда.“ 
Основните дейности на проект „Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение 
на възрастни“ са предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни. 
Проектът ще се реализира в два компонента, включващи разработване и внедряване на национална виртуална платформа 
за онлайн обучение на възрастни и предоставяне на обучения на работната сила за придобиване на базово и на средно 
равнище[7] на цифрови умения и компетенции. Изграждането на единна виртуална платформа за онлайн обучение цели 
предоставяне на гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси 
за самостоятелно учене. Предвидените основни дейности включват: изграждане и развитие на виртуална платформа за 
онлайн обучение, разработване на методики и електронно учебно съдържание, провеждане на обучения за обучители, 
изграждане и администриране на системна среда, изграждане и поддръжка на мрежа от 760 дигитални клубове на 
територия на страната с осигуряване на съвременно компютърно оборудване и друга техника и достъп до интернет, където 
лицата ще могат да се включат в онлайн обучение, подпомагани от наставници. 
Изпълнител на дейностите е Министерство на труда и социалната политика и неговите второстепенни бюджетни 
разпоредители. 
Общият планиран ресурс е 379,4 милиона лева (322 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост 
и 57,4 милиона лева – национално съфинансиране) с период на изпълнение 2022-2026 година. Средствата са разделени 
между двата компонента на проекта: 1) Национална виртуална платформа за електронно обучение – 87 498 217 лв. (с ДДС) 
и 2) Обучения за DI-GI умения и компетенции – 291 971 870 лв. (с ДДС). 
За петте години, през които ще се изпълнява проектът той би трябвало да подсигури работата на платформата за 
електронно обучение, да създаде 760 дигитални клуба, да обучи 1520 наставници в тях и 3708 преподаватели за 
обученията, да разработи 100 онлайн курса, да осигури обучение за придобиване на дигитални умения на 500 хиляди души 
и да валидира компетенциите на 100 хиляди души. 

 
 
В действителност проектът ще бъде най-мащабното усилие за обучение в страната досега, а създаването на платформата 
и дигиталните клубове ще улеснят значително процеса на придобиване на дигитални умения. 
Целеви групи на обученията ще са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и заети лица, които имат 
много ниско равнище или нямат изобщо дигитални умения и компетенции. Приоритет ще се дава на лицата в 
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неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, по-
възрастни лица и др. 
В проекта са заложени редица мерки за популяризиране и достигане на целевите групи като информационни кампании и 
съвместна работа с медиатори, общини, НПО, читалища, социални партньори, но рискът от незаинтересованост вероятно 
отново ще е голям. 

• Първо, сравнително малко хора търсят услугите на Бюрата по труда, особено след изтичане на срока за получаване 
на обезщетения за безработица. По данни на НСИ под 40% от търсещите работа се свързват с бюрата по труда 
(наред с търсене на работа и по други канали) през 2021 г. 

• Второ, нежеланието на целевите групи за обучение традиционно е високо. Оценката на ефективността на мерките 
по ОП „Развитие на човешките ресурси“[8] показва, че ниската мотивация за участие от страна на целевите групи е 
един от най-съществените проблеми пред изпълнението на програмите. Нещо повече – този проблем е особено 
остър по отношение на мотивацията за участие в обучения и се дължи на разнообразни фактори, като например 
затруднения при съчетаването на участието в обучителни дейности с трудови и семейни ангажименти, голяма 
продължителност на обученията, невъзможност за провеждане на обученията на работното място, логистични 
затруднения поради необходимост от пътуване до обучителните центрове и др. Трябва да се отбележи, че 
проектът в НПВУ предвижда да преодолее редица от възможните затруднения чрез онлайн обучения, възможност 
за избор на обучаваща институция, сравнително широка мрежа от дигитални клубове и предвидени средства за 
стипендии и покриване на транспортни разходи. 

• Трето, целевите групи и по-специално тези от малцинствата вероятно ще имат сериозни проблеми за включване 
в обучения за дигитални обучения поради затруднения във владеенето на български език. Общуването на роден 
език е посочено и като най-важната компетентност[9], необходима за потребностите на работодателите в България. 
Това означава, че вероятно ще се наложи по-прецизно обследване на специфичните характеристики на 
индивидите от целевите групи и съчетаване на няколко програми/проекти, които да отговорят на нуждите на 
работната сила и реално да повишат пригодността им за заетост (и дори самата възможност за възползване от 
обученията за придобиване на дигитални умения). 

Сериозна опасност пред достигането на максималния ефект на проекта е, че в него не се виждат намерения за оценка на 
резултатите, реалното отражение върху трудовия пазар и система за гъвкаво осъвременяване при промяна на 
потребностите от конкретни дигитални умения. В голямата си част усилията за осъществяване на политиките и целите 
стихват, когато проектите и програмите (и съответно финансирането по тях) приключат. Още повече, че активната политика 
в България разчита основно на директно създаване на заетост, а не толкова на обучения за квалификация и 
преквалификация[10]. Поради тази причина е изключително важно ефектът от този огромен по значение, вложен ресурс и 
обхват проект да се оценява своевременно и ако покаже добри резултати, да продължи да се поддържа и развива с 
национални ресурси, когато финансирането по МВУ приключи. В противен случай усилията по популяризиране на 
значението на дигиталните умения, целенасочената работа по повишаване на квалификацията на работната сила и 
преминаването към политики за увеличаване на пригодността към работа (умения, ориентиране и подкрепа) като 
алтернатива на досегашната доминираща практика за създаване на субсидирана заетост ще отшумят. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[1] ЕК, European Business Cycle Indicators, 2011 г. 
[2] Евростат, Adult learning statistics, 2020 г. 
[3] ЕК, Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2021 г. 
[4] ИПИ, Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на 
икономиката, 2022 г. 
[5] Агенция по заетостта, Проучване на потребностите от работна сила, 2021 г. 
[6] Затвореният въпрос обхваща осемте ключови компетентности, определени от Рамката за ключови компетентности за 
учене през целия живот по Препоръката на Съвета на Европа и Европейския парламент: общуване на роден език, 
инициативност и предприемачество, дигитална компетентност, умение за учене, обществени и граждански 
компетентности, общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни знания в областта на 
природните науки, културна осъзнатост и творчество. 
[7] В съответствие с Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1: 
– на базово равнище, лицата сами с подходящо насочване/подкрепа при необходимост ще могат: да определят 
потребностите си от информация; чрез търсене в дигиталното пространство да намират данни, информация и съдържание 
за решаване на елементарни, рутинни въпроси; да намират начин как да оценят и използват данните, информацията и 
съдържанието; да си избират свой собствен начин/подход за търсене и навигиране в дигиталното пространство; 
– на средно равнище, лицата самостоятелно и независимо, според техните потребности и с цел разрешаване на ясно 
определени от тях, нерутинни въпроси, ще могат: да дефинират потребностите си от информация и данни, да организират 
търсене и проучване на данни, информация и съдържание в дигиталното пространство; да знаят как да оценят и управляват 
данните, информацията и съдържанието, да навигират в дигиталното пространство; да определят и организират своя 
стратегия/подход за търсене и навигиране в дигиталното пространство. 
[8] ЕСФ, Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за подкрепа на заети лица по приоритетна ос 
1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, 2022 г. 
[9] Агенция по заетостта, Проучване на потребностите от работна сила, 2021 г. 
[10] ИПИ, Активната политика във възстановяването на пазара на труда, 2021 г. 
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√ Ръст на фалитите в България 
Българските дружества, изпаднали във фалит през 2021 г., са нараснали с 5,7%, сочи годишното проучване на Кофас за 
несъстоятелността в Централна и Източна Европа. 
Изтъква се, че намалените държавни помощи, увеличените цени на енергийните ресурси и нарушените вериги за доставка 
са сред факторите, които ще резултират в по-висок процент несъстоятелност и през 2022 година. 
Секторите с най-голям дял на несъстоятелност в България през 2021 г. са дейности в областта на личните услуги (15,50%), 
строителство и недвижими имоти (14,15%), неспециализирана търговия (10,66%), бизнес услуги (с изключение на 
финансовите, 9,50%), облекла (6,59%). Забавени плащания, фиксирани разходи по време на блокирането, потиснатото 
търсене, недостатъчното финансиране и ограничените инвестиции са сред основните фактори, водещи до увеличение в 
посочените сектори. 
От друга страна се наблюдават сектори, които бележат устойчиво развитие, въпреки COVID вълните. Те са с традиционно 
по-висока добавена стойност или такива, които въпреки намаляването на обемите, успяха да компенсират недостатъчното 
търсене в една от бизнес линиите, с увеличение в други. Сред тях са производство и обработка на кожи (0,19%), 
телекомуникационни услуги (0,19%), електрически домакински уреди (0,39%), инструменти за измерване и прецизност 
(0,39%), алкохолни напитки (0,39%). 
Според експертите тенденциите в областта на несъстоятелността в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са подложени на 
различни икономически условия, едно от най-значимите от които са мерките от правителствата за подпомагане на 
дружествата по време на пандемията. 
 

 
 
През 2020 г. растежът в региона е спаднал с 4% след пропорционално увеличение от 4% през 2019 г. Същата пандемична 
година всички страни от ЦИЕ отбелязват рецесии, вариращи от -8,1% в Хърватия, до -0,1% в Литва. Въпреки това, бизнес 
несъстоятелността в икономиките от региона е намаляла през 2020 г., благодарение на мащабните мерки за подпомагане. 
Най-големи намаления са регистрирани в Литва и Латвия (с -50,3% и -34,2%), както и Словакия (-25,8%), сочи още 
проучването на Кофас. 
Последвалото премахване на мерките за подпомагане на бизнеса обаче е довело до естествено увеличение на ръста на 
несъстоятелността в региона, коментират експерти от Кофас. 
Рискът от несъстоятелност остава значителен при високо задлъжнелите и новообразуваните фирми, формирани върху 
минималните капиталови изисквания. Онези предприятия, които се отличават с по-нестабилни бизнес модели, могат да 
пострадат в настоящата ситуация на нарастващи постоянни разходи. 
„Когато става дума за фактори, които влияят върху тенденциите, трябва да се подчертае, че процедурата по 
несъстоятелност в България традиционно е бавна и това изкривява статистиката. Подобно на останалите 
икономики в ЕС, в България също наблюдаваме „зомби“ ефекта от държавното финансиране, което поддържа 
дружествата на „изкуствено дишане“. В момента геополитическото напрежение се увеличава заедно с 
волатилността на цените на основни продукти като петрол, газ и електроенергия. Това със сигурност ще окаже 
влияние върху оценките ни за следващата година“, коментира Румен Шиков от Кофас. 
 
√ Петролно ембарго – последици за Русия и предизвикателства пред Европа 
Ембаргото върху руския петрол, което Европейската комисия предложи на 4 май, ще затегне още малко примката около 
Русия. Но може ли то наистина да отслаби Кремъл, анализира в свой текст RFI* 
Последствията за Русия 

https://ikj.bg/novini/es-udrya-nay-golyamata-ruska-banka-i-vavezhda-umno-petrolno-embargo-na-moskva/
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Да бъде лишена Русия от приходите си от петрола, това означава да бъде лишена от средства за финансиране на войната 
в Украйна. Сметката, която си правят западните правителства не е лишена от смисъл, защото суровият петрол е печатницата 
за пари на руската държава. Приходите от продажбата на черното злато съставляват съществена част от нейния бюджет. 
Приходите от износа на петрол за Европа са 11% от БВП на страната, докато тези от износа на газ – едва 2,5%. От началото 
на войната приходите от износа на въглеводороди са се удвоили. Този голям бонус позволява финансирането на огромните 
военни и социални разходи свързани с войната в Украйна. 
Какво ще стане, ако Москва успее да намери други клиенти за петрола си? 
Към днешна дата тази опасност не изглежда реална. Някои индийски и китайски рафинерии се нахвърлят на руския петрол, 
който руснаците се стремят да продадат на всяка цена. Но за сметка на това големите държавни китайски 
нефтопреработвателни предприятия се придържат към обичайните си квоти. Освен това тези две страни не могат сами да 
поемат цялото количество от 2,5 млн барела, които Русия ежедневно изнася за Европа. Цената също не е предимство за 
Русия. В момента Индия преговаря да получи руския петрол за 70 долара, докато цената на суровия петрол Брент 
надхвърля 100 долара. Изводът е, че приходите на Русия от износа на петрол ще започнат да се топят с въвеждането на 
ембаргото. 
Руските производители ще трябва да пренасочат нефтения поток към новите пазари 
Основните руски нефтопроводи са насочени на Запад. Само една тръба свързва Русия с Китай и тя работи с пълен 
капацитет. Необходими са месеци, дори години, и огромни инвестиции, за да се изгради нова мрежа, която да обслужва 
Азия също толкова добре, колкото нефтопроводът „Дружба“ Европа. Супертанкерите биха могли да поемат разликата, но 
не е сигурно, че те са готови да се подложат на западните санкции. Накрая, ако няма достатъчно клиенти, руските 
производители ще се видят принудени да затворят кладенците. За разлика от саудитските им конкуренти, на тях ще им 
бъде много трудно да пуснат отново кранчето. Така че ембаргото ще има негативни последствия за приходите от износа и 
за запазването на производствения капацитет. 
Потенциална възможност за увеличаване на приходите с по-малки продажби 
Бившият руски олигарх и опозиционер Михаил Ходорковски заяви, че едно европейско ембарго върху руския нефт и газ 
ще лиши Москва от половината от приходите ѝ. Нито един експерт не си позволява да даде толкова точна цифра. Трябва 
да се държи сметка и за реакцията на пазара. Ако руският износ спадне, това може да предизвика покачване на световните 
цени и да даде възможност на руските компании да компенсират частично загубите си. Европейското ембарго върху 
петрола, ако то бъде потвърдено от 27-те страни-членки, ще отслаби руската икономика, но няма автоматично да попречи 
на Кремъл да продължи войната си в Украйна. Резервите на Русия през април се изчисляват на 155 млрд. долара, което 
дава възможност да се покрият военните и социалните разходи, ако спре петролната манна. 
Предизвикателствата пред Европа 
Засега ембаргото върху руския петрол съществува само като предложение, но Европа може след шест месеца да спре 
вноса му. Как и с какви последствия за нея? 
Дори ако европейските страни извършат сериозна подготвителна работа, налагането на евентуално ембарго ще бъде 
синоним на многобройни предизвикателства, защото исторически Европа е естественият потребител на руски 
въглеводороди. 
През 2021 г. Русия осигури 30% от нуждите на европейците от суров петрол и 15% от потреблението им на преработени 
петролни продукти. Става въпрос преди всичко за дизел, снабдяването с който в някои страни е проблемно. Затова 
френската компания TotalEnergies предвижда внос от рафинерията си в Саудитска Арабия. 
Намирането на нови източници на суров петрол е свързано с коренна промяна в начина на доставката му. Особено тежък 
е проблемът за рафинериите, които се намират в центъра на Европа и се захранват със суровина пряко от нефтопровода, 
като например Леуна в Германия. Също така е необходимо време да се приспособят рафинериите да преработват петрол 
различен от руския, който има специфични характеристики, като например вискозитета. 
Неизбежен удар върху цените 
Ако ембаргото бъде потвърдено, това ще доведе автоматично до покачване на цените на световните пазари, обяснява 
Патрис Жофрон, професор по икономика в университета Пари-Дофин. Това е в още по-голяма степен валидно, ако този 
четвъртък по време на редовната се ежемесечна среща страните от ОПЕК и техните съюзници решат отново да не увеличат 
производството си. 
Европейското ембарго ще закрепи паралелното съществуване на два пазара, обяснява експертът: руският пазар и 
неруският пазар. На първия петролът вече се продава с отстъпка от 20-25% на индийските купувачи. След началото на 
войната Индия е закупила два пъти повече руски нефт, отколкото през цялата 2021 година. На втория пазар цената ще 
продължи да се покачва и никой не може да каже докъде ще стигне. 
Според прогнозите на някои експерти цената на суровия петрол може да надхвърли границата от 150 долара за барел и 
дори 300 долара, ако се вярва на заплахите за рязък скок на цените, наравени от руския земестник министър-председател, 
който отговаря и за енергетиката. 
Ще демонстрират ли солидарност европейците? 
Между намеренията и реалното осъществяване на европейското ембарго остават неясни много въпроси. Как ще бъдат 
разпределени липсващите количества? В каква степен общите принципи на солидарност между европейските страни ще 
бъдат приложени? Предвижда ли се общо закупуване на количества? Въпроси, които трябва да бъдат бързо изяснени, ако 
Европа иска да убеди членките си, които са най-малко склонни да приложат ембаргото. 
Засега страните действат самостоятелно, за да диверсифицират доставките си. Германия вече обяви, че е намалила 
зависимостта си от руския петрол от 33% преди войната – на 12%. 
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√ ЕС може да не забрани танкери от съюза да возят руски петрол до трети страни 
Има вероятност Европейският съюз да извади от шестия пакет руски санкции забраната за транспортиране на руски петрол 
с европейски танкери до трети страни. Това съобщава, цитирана от ТАСС и „Новости“, агенция Bloomberg, позовавайки се 
на документи и информирани източници. 
Припомня се, обявения от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен шести пакет от антируски 
санкции, който предвижда поетапно въвеждане на пълно петролно ембарго, включително забрана за транспортиране на 
руски петрол от танкера на ЕС. 
Според агенцията за изключването на „танкерното ембарго“ от шестия пакет от санкции е настоявала Гърция, чиято 
икономика до голяма степен зависи от морския транспорт. Основната причина, поради която предложението е 
отхвърлено, смята Bloomberg, е липсата на обща позиция между страните от Г-7. 
 
√ Украйна губи $170 млн. заради блокиран морски износ 
Украйна губи 170 милиона долара всеки ден, заради блокирания достъп до морето, а националният капацитет за износ е 
намален повече от наполовина, заявява премиерът Денис Шмихал, цитиран от Ройтерс. 
„Деветдесет милиона тона селскостопанска продукция, която Украйна планираше да изнесе в страни от Азия, Африка и 
Европа, бяха блокирани“, каза Шмихал в южния пристанищен град Одеса, в рамките на брифинг с председателя на 
Европейския съвет Шарл Мишел. 
По думите на Шмихал, част от продукцията е била изнесена по шосеен или железопътен транспорт, но някои други резерви 
са останали в райони под обстрел или са били заловени от Русия. 
В същото време Сергей Макогон, генерален директор на оператора на газопреносната система на Украйна, заяви по 
националната телевизия, че Украйна вече има опция за внос на LNG от Полша, както и от Хърватия и Литва. Достъпът до 
терминали за втечнен природен е важен за Украйна, за да подпомогне задоволяването на нейните енергийни нужди. 
По думите му Украйна е успяла да поправи всички щети по газопреносната си мрежа на териториите, които украинските 
сили са успели да си възвърнат от руската армия. 
 
3e-news.net 
 
√ Среща на Световната банка с правителството в София договориха премиерът Кирил Петков и президентът на 
финансовата институция Дейвид Малпа 
Войната в Украйна и теми от енергийната сфера също бяха във фокуса на срещата 
Среща на Световната банка с правителството в София договориха министър-председателят Кирил Петков и президентът на 
международната финансова институция Дейвид Малпас.  Детайлите по организацията на срещата предстои да бъдат 
уточнени, като целта е задълбочаване на сътрудничеството с още по-голяма добавена стойност за България. Това съобщиха 
от правителствената информационна служба. 
Премиерът Кирил Петков посети централата на Банката във Вашингтон, където разговаря с Малпас и с изпълнителния 
директор на Нидерландската група в Световната банка Кун Давидзе. В рамките на разговорите бяха обсъдени 
възможностите за предоставяне на техническа помощ от Световната банка за България в подкрепа на реформите у нас, 
както и за инфраструктура, здравеопазване и проекти по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. 
Войната в Украйна и теми от енергийната сфера също бяха във фокуса на срещата на Петков с Малпас и Давидзе. 
Във Вашингтон българският министър-председател се срещна също с президента на Международния републикански 
институт Даниел Туининг. 
 
√ Понижение с 12.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 411.36 лв. за MWh с ден за доставка 10 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 411.36  лв. за MWh и обем от 68 954.40 MWh с ден за доставка 10 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 12.4 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 385.64 лв. за MWh, при количество от 36 866.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (32 087.90 MWh) е на цена от 437.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 446.3 лв. за MWh и количество от 2279.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 329.44 лв. за MWh (3165.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 655.21 лв. за 
MWh при количество от 2623.4 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 465.39 лв. за MWh (2967.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 444.89 лв. за MWh при количество от 2536.2 MWh. 
Спрямо стойността от 469.70 лв. (240.16 евро) за MWh за 9 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 май 2022 г. се понижава до 411.36 лв. за MWh (спад с 12.4 %) по данни на БНЕБ или 210.33 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 336.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 427.01 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): 
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Име                      MW 
АЕЦ     23,82%    1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   46,24%    2088.59 
Топлофикационни ТЕЦ   4,31%    194.71 
Заводски ТЕЦ    1,99%    89.96 
ВЕЦ     0,22%    9.81 
Малки ВЕЦ    5,39%    243.63 
ВяЕЦ     0,21%    9.34 
ФЕЦ     17,19%    776.43 
Био ЕЦ      0,62%     27.99 
Товар на РБ         3657.12 
Интензитетът на СО2 е 417g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените на европейските електроенергийни борси за вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 210,33 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 224,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 210,33 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 10 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 197,18 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
223,47 евро/мвтч. Най-високата цена от 335,00 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 
168,44 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 732,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 10 май ще бъде 224,25 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 129,32 гвтч. Максималната цена ще бъде 335,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 11 ч тя ще бъде 190,80 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 май е 210,33 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 197,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 335,00 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч 
и тя ще бъде 168,44 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 939,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 май на Словашката и Чешка енергийна борса е 196,38 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 21 ч и тя ще е 239,95 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 123,09 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 май е 201,16 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
193,08 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 861,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 239,95 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч тя ще бъде 168,44 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 183,32 евро/мвтч на 10 май. Пиковата цена ще бъде 158,22 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 490 841,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 239,95 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 78,65 евро/мвтч. 
 
√ ЕК ускорява издаването на разрешителни за ВЕИ проекти в опит да намали зависимостта си от внос на енергоресурси 
Европейската комисия иска да ускори зеления енергиен преход и да намали зависимостта на Съюза от вноса на руски 
енергоносители посредством по-лесното и бързо издаване на разрешителни за зелени енергийни проекти, според 
проектодокумент, видян от Ройтерс. 
Следващата седмица ЕК ще представи пакет от мерки, целящи намаляването на зависимостта от Русия в сферата на 
енергетиката. Сред тях са тласък на възобновяемата енергия, пестенето на енергия и увеличаването на вноса на газ от 
алтернативни източници. 
Като част от пакета Комисията ще предложи правила, изискващи от страните членки да определят зони от сушата и морето, 
подходящи за разработване на зелени енергийни проекти, се казва в проектодокумента, цитиран от БТА. 
Даването на разрешителни за проекти в тези територии не трябва да се проточва повече от една година, а при 
изключителни обстоятелства е възможно удължаване с три месеца, посочва ЕК. 
Сегашната схема предвижда две години за одобрение на проекти с опция за година удължаване. Проектите, които не са 
разположени в специалните зони, ще се придържат към тези правила. 
Проектите за производство на възобновяема енергия по принцип често се бавят поради корупция, съпротива на местно 
равнище, екологични опасения и подобни. В Гърция, например, обичайният срок за одобрение на вятърни проекти е осем 
години, посочват от гръцката Асоциация за вятърна енергия. 
 
√ Европейските акции потънаха на 2-месечно дъно, нарастващата инфлация притеснява инвеститорите 
С най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-слабо понижение завърши германският 
DAX 
Акциите на фондовите пазари в Европа поевтиняха във вчерашната ранна сесия, следвайки негативните настроения в 
световен мащаб, след като инвеститорите продължиха да осмислят трайно високата инфлация, съобщи CNBC. Низходящият 
тренд се запази до края на първата за новата седмица сесия и в крайна сметка пазарите в Западна Европа затвориха на 2-
месечно дъно. 
Нежеланието да се поема риск на европейските пазари идва, след като в края на миналата търговска седмица акциите в 
региона отстъпиха, следвайки разгрома на американските пазари, като миналия четвъртък „Уолстрийт“ отбеляза най-
лошия си ден от 2020 г. насам. Миналата седмица технологичният Nasdaq Composite загуби 1.54%, докато широкият S&P 
500 и индустриалният Dow Jones спаднаха съответно с 0.21% и 0.24%. Това беше шестата поредна губеща седмица за Dow 
и петата поредна за другите два основни индекса в Ню Йорк. 
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През последните седмици световните пазари са нестабилни, тъй като цари несигурност по отношение на перспективите за 
паричната политика, инфлацията и икономическия растеж. 
Голямото събитие за седмицата е докладът за потребителските цени в САЩ в сряда, а прогнозите са за леко понижение на 
инфлацията през април, след като през март достигна 7.9%, регистрирайки 40-годишен рекорд, и със сигурност нищо няма 
да попречи на Федералния резерв да повиши лихвите с поне 50 базисни пункта през юни. 
Инвеститорите следят и войната в Украйна, тъй като нова информация за десетки загинали, след като училище в Луганска 
област в Източна Украйна беше ударено от руски обстрел. Луганск е един от двата региона, които съставляват Донбас, 
където руските войски в момента съсредоточават до голяма степен атаките си. 
В понеделник Русия беше във фокуса на внимание на инвеститорите и заради "Денят на победата" - празник, посветен на 
поражението на нацистка Германия от Съветския съюз през Втората световна война. В речта си президентът Владимир 
Путин се опита да оправдае безпрецедентното военно нахлуване в Украйна, като заяви без доказателства, че „Западът се 
готви за нахлуване в нашите земи, включително Крим", според превод на Ройтерс. 
Влияние върху настроенията на инвеститорите оказват и продължаващите блокирания заради коронавируси в Китай. На 
петролните пазари фючърсите на международния бенчмарк суров петрол тип Brent поевтиняха с 5.2% до 106.52 долара за 
барел, а фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) спаднаха с 5.6% до 103.61 долара за барел. Китай е най-
големият вносител на петрол в света. Този спад веднага рефбектира върху котировките на петролните компании. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите компании в Западна Европа, се понижи 
с 1.30%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-1.40%), следван 
от френския САС 40 (-1.39%), британския FTSE 100 (-1.06%), германския DAX (-1.05%) и испанския IBEX 35 (-0.64%). Следобед 
низподящият тренд се запази, като се ускори за всички индекси, които затвориха с понижение над 2 процента. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-слабо 
понижение завърши германският DAX. 
От секторните индекси с най-голям спад завърши измерителят на акциите на туристическите компании, който загуби 5.8%, 
следван от индикаторът на технологичните компании със спад от 4.8%, както и всички секторни индекси, които затвориха 
на отрицателна територия. 
Акциите на британската рекламна агенция S4 Capital поевтиняха с 11.07%, след като компанията беше принудена да 
намали прогнозата си за приходите, след като одиторски проблем наложи отлагане на публикуването на финансовите й 
резултати за 2021 година. 
Сред губещите бяха и книжата на датския производител на болнично оборудване Ambu се сринаха с 10.71%. 
На дъното на Stoxx 600, обаче, слязоха акциите на германския доставчик на храна за дома и офиса Delivery Hero, които се 
сринаха с 13.26%. 
Заради спада на цените на петрола, акциите на петролните компании реагириха по различен начин. На 
британската BP поевтиняха с 5.12%, а на британско-недарландската Shell, които губеха до ранния следобед, когато трендът 
се обърна и котировките затвориха с ръст от 1.16%. Най-много се повишиха цените на акциите на 
френската TotalEnergies (4.87%). 
Цената на книжата на британската нискотарифна авиокомпания Easyjet, които се търгуват на борсата в Лондон, се 
понижиха с 2.25%, след като компанията обяви, че е решила да премахне шест от местата за пътници в самолетите си А319 
във Великобритания, за да намали нуждите от служители. Easyjet напоследък страда от недостиг на персонал, заради което 
наскоро беше принудена да отмени стотици полети. 
В съобщение, изпратено до световните агенции, авиопревозвачът уточнява, че това лято нейните 60 самолета А319 във 
Великобритания ще летят със 150 места, вместо обичайните 156, и с трима души екипаж. Правилата за гражданската 
авиация в Обединеното кралство изискват един член на кабинния екипаж на 50 места за пътници. 
Германската биотехнологична компания BioNTech обяви изключително силни резултати за първото тримесечие на 
годината. Нетната печалба се е увеличила до 3.7 милиарда евро спрямо 1.13 милиарда за същия период на миналата 
година. Оборотът е нараснал до 6,37 милиарда евро спрямо 2.05 милиарда преди година, а нетната печалба за миналата 
година е 10.3 милиарда евро, при оборот от 19 милиарда евро. След тази новина, цената на акциите на BioNTech поскъпна 
с 6.20% и се изкачи на върха на Stoxx 600. Компанията, освен това, потвърди очакванията си за оборот между 13 и 17 
милиарда евро за настоящата година, благодарение на ваксината срещу COVID-19, разработена съвместно с 
американската Pfizer. 
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√ Правителството на САЩ осигурява първи 2,3 млрд. долара за технологии за улавяне на въглерод 
Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че предприема първите си стъпки за изплащане на повече от 2,3 милиарда 
долара за технология за улавяне на въглерод, включена в закона за двупартийната инфраструктура на Байдън, който 
президентът Джо Байдън подписа през ноември, за технология за улавяне на въглерод. Това коментира вчера CNBC. 
Емисиите на въглероден диоксид са резултат от изгарянето на изкопаеми горива и са основна причина за антропогенното 
изменение на климата, а количеството въглероден диоксид в атмосферата се покачва постоянно през последните 60 
години. 
Технологията за улавяне на въглерод има за цел да усвои въглеродния диоксид в точката на генериране на емисиите или 
от атмосферата по-общо. Индустрията все още е в началото и критиците казват, че по-доброто използване на ресурсите е 
да се разширят инфраструктурите за чиста енергия. Но министърът на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм смята, че 
има място и за двете. 
„Със сигурност първото ни предпочитание е да се уверим, че се захранваме от чиста енергия с нулеви въглеродни емисии. 
И ние правим всичко това. Но можете да ходите и да дъвчете дъвка“, каза Гранхолм пред CNBC във видео интервю в 
четвъртък. Тя използва същата метафора на конференция по-рано тази година, за да опише противоречието между 
провеждането на политики за зелена енергия, докато моли петролните и газовите компании да увеличат производството 
си, за да противодействат на нарастващите цени, припомнят от CNBC. 
Гранхолм знае, че има скептицизъм относно технологиите за улавяне на въглерод. Критиците казват, че се използва главно 
от замърсяващи индустрии като начин за забавяне на необходимата работа за намаляване на емисиите. 
"Има критики, че нещо подобно - улавяне и секвестиране на въглерод - просто удължава активите, които индустрията на 
изкопаемите горива ще използва", каза Гранхолм. „Ще кажа следното: всичко, което можем да направим, за да 
декарбонизираме, е добро нещо. 
По-специално, технологиите за улавяне на въглерод ще бъдат важни за компенсиране на трудни за декарбонизиране 
сектори на икономиката, като тежката промишленост и производството на стомана и цимент, каза тя. 
Тя каза също, че изкопаемите горива ще бъдат част от глобалната енергийна инфраструктура за известно време. 
„Имаме цел за нетна нула до 2050 г. И знаете ли, Междуправителственият панел по изменение на климата IPCC каза, че 
изкопаемите горива ще съществуват по време на този преход“, каза Гранхолм. "Така че трябва да започнем сега с тези 
технологии." 
Технологията за улавяне на въглерод е в много ранен етап и остава доста скъпа. 
Министерството на енергетиката има за цел да помогне за намаляване на разходите за технологии за отстраняване на 
въглерод като част от своя Carbon Negative Shot или Earthshot. Целта на Earthshot е да може да премахне гигатони 
въглероден диоксид от атмосферата и да го съхранява за по-малко от $100 на тон до 2050 г. 
„Ползата от това да съм енергиен секретар е, че мога да видя какво работят 17-те национални лаборатории“, казва тя. „И 
това ме прави изключителен оптимист за бъдещето, защото технологията в крайна сметка ще бъде наш приятел при 
решаването на този голям проблем.“ 
Но за да може технологията за улавяне на въглерод наистина да расте и да се мащабира, някои инвеститори смятат, че 
трябва да има цена на въглерода. 
Най-близкото до финансов стимул, което САЩ има е данъчен кредит, който предлага до 35 долара на тон за въглероден 
диоксид или въглероден оксид, съхраняван като част от проекти за подобрено оползотворяване на нефт, и до 50 долара 
на тон за газовете ако се съхраняват в геоложки формации извън EOP проекти. 
"Това, което правим, е да създаваме публично-частни партньорства и да инвестираме в технологии на ранен етап, за да 
помогнем за намаляване на тези разходи чрез мащаб", казва Гранхолм, цитирана от CNBC. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,0571 долара 
Курсът на еврото днес леко се покачи, след като през миналата седмица общата европейска валута достигна границата от 
1,05 за долар. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0571 долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0568 долара. 
 
√ Мицотакис: Гърция може да стане врата за газа от Близкия Изток към Европа 
Поради географското си положение Гърция има възможност да се превърне във входна врата за природния газ от Близкия 
Изток и от Източното Средиземноморие към Европа. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща с 
престолонаследника на Абу Даби Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, цитиран от АНА-МПА и БТА. Мицотакис вчера бе на 
посещение в Обединените арабски емирства начело на голяма правителствена делегация. 
"В момента се правят големи инвестиции в областта на преноса на природен газ и Атина би желала да разшири още повече 
стратегическото сътрудничество и участието на капитали от ОАЕ. Гърция активира отново собствената си програма за добив 
на природен газ и това също създава предпоставки за сътрудничество с ОАЕ наред с области като възобновяемите 
енергийни източници, офшорните вятърни паркове и др.", каза гръцкият министър-председател.  
Мицотакис определи Ал Нахаян като стабилен и верен приятел на Гърция и го увери, че Гърция ще бъде на страната на 
ОАЕ, "когато те чувстват, че са застрашени техните стратегически интереси".  
От своя страна престолонаследникът на Абу Даби отбеляза, че споразумението за стратегическо сътрудничество, 
подписано между двете страни през 2020 г., дава резултати и стокообменът е нараснал със 76%.  

https://www.cnbc.com/2022/05/08/energy-secretary-why-feds-are-spending-2point5-billion-on-carbon-capture.html
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Мохамед бин Зайед Ал Нахаян каза, че ОАЕ следят с голямо безпокойство събитията в Украйна и са готови да посредничат 
и да окажат помощ в хуманитарно отношение. Той подчерта, че ОАЕ са заинтересовани от стабилността на енергийния 
пазар и че въпреки кризите Близкият Изток и Средиземноморието имат големи перспективи за развитие на енергийното 
сътрудничество. Престолонаследникът заяви, че страната му има желание да развива сътрудничеството с всички без 
изключения.  
 
√ ЕБВР с по-мрачни прогнози за Украйна и еврозоната 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще проведе тази седмица годишното си общо събрание, 
представи по-мрачна прогноза за свиването на икономиката на Украйна, а руската инвазия е довела до преразглеждане 
към силно понижение на очакванията за цялата еврозона, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 
За тази година банката очаква рязък спад на украинската икономика с 30 процента вместо с обявените 20 на сто през март 
след началото на руската офанзива. 
Институцията потвърди прогнозата си за свиване на руската икономика с 10 на сто заради западните санкции и разходите 
за войната в Украйна.  
В майския си доклад ЕБВР вече очаква БВП на българия да се повиши с едва 2,5% през тази година. През парт прогнозата 
бе за ръст от 2,8%, а през ноември 2021 г. банката очакваше брутният вътрешен продукт на България да нарасне с 4,4% 
през 2022 г., пише БНР. 
За 2023 г. банката прогнозира известно ускоряване на растежа, като БВП на нашата страна се очаква да се повиши с 3% - 
низходяща ревизия спрямо прогнозата през март за експанзия с 3,6%. 
ЕБВР преразгледа към понижение очакванията си за растежа на еврозоната до 1,1 на сто спрямо предишната прогноза от 
март за 1,7% 
След силно свиване на икономиката на страните от зоната на европейската финансова институция през 2020 г. заради 
пандемията, следвано от съществено покачване миналата година в възстановяването след КОВИД-19, войната в Украйна 
се е отразила дълбоко на икономиките от еврозоната, се казва в комюнике. 
Преразглеждането към понижение на прогнозата за региона се дължи най-вече на по-голямо от очакваното свиване на 
украинската икономика заради продължаващата война, отбелязва ЕБВР. 
Банката открива днес годишното си общо събрание в Маракеш, което ще продължи три дни. Тя очаква подем на 
икономиката в нейната зона с 4,7 на сто догодина, тласкана от вероятността за възстановяване на Украйна, което да доведе 
до впечатляващ растеж на БВП на страната с 25 на сто. 
При все това идната година икономиката в района се очаква да изпита инфлационния натиск, който се разпространява в 
световната икономика, се казва в доклада на организацията. 
ЕБВР подчертава обаче, че тези прогнози са подложени на риск от сериозни преразглеждания към понижение в случай на 
ескалация на конфликта или ако износът на газ и други суровини от Русия бъде ограничен. 
 
√ Златото поевтиня на фона на близо 20-годишен максимум на долара 
Цената на злато се е понижила вчера под натиска, който силният долар упражнява върху търсенето на кюлчета. По-
високата доходност на американските държавни облигации също се отрази на котировките на благородния метал, предаде 
Ройтерс.  
Цената на златото на спотовия пазар спадна с 0,4 на сто до 1874, 89 долара за унция, а фючърсите на американското злато 
отстъпиха с 0,4 на сто до 1874,80 долара.  
Доларът отбеляза близо 20-годишен максимум спрямо другите основни валути, намалявайки привлекателността на 
кюлчетата като инвестиция.  
Доходността на референтните 10-годишни облигации на САЩ вчера достигна най-високото си равнище от ноември 2018 
година.  
Въпреки че златото се смята за резерв с гарантирана стойност в период на политическа и икономическа криза, то е много 
чувствително към краткосрочното покачване на лихвите от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и доходността 
на облигациите, отбелязва агенцията.  
Среброто поевтиня с 0,5 на сто до 22,23 долара за тройунция на спотовия пазар, платината - с 1,6 на сто до 948 долара, а 
паладият - с 0,4 на сто до 2038,58 долара. 
 
√ Цените на петрола се понижиха заради скъпия долар и опасенията за световната икономика 
Цените на петрола се понижиха с над 1% в ранната търговия във вторник, удължавайки спада от предходния ден, докато 
инвеститорите продължават да анализират влиянието на локдауните в Китай върху търсенето на гориво, силният долар и 
нарастващите рискове от рецесия, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,15 долара, или 1,09%, до 104,8 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,07 долара, или 1,04%, до 102 долара за барел. В понеделник двата 
сорта записаха най-големите си спадове в процентно изражение от месец март насам, поевтинявайки с 5 до 6 процента. 
Понижението на цените на петрола отразява тенденциите на световните финансови пазари, включително отдръпването на 
инвеститорите от по-рисковите активи заради опасенията, свързани с по-високите лихвени проценти и тяхното 
въздействие върху икономическия растеж. 
Днес стойността на щатския долар се задържа близо до 20-годишен връх. По-силният долар обикновено се отразява 
негативно на пазара на суровини, които се търгуват в щатската валута, което ги прави по-скъпи за притежателите на други 
валути. 



22 

 

„Ситуацията с COVID в Китай, увеличенията на лихвените проценти и нарастващите рискове от рецесия не помагат на 
рисковите активи“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на изследването на стоките на ING. 
Последните данни показват, че растежът на износа на Китай се е забавил до едноцифрено число, което е най-слабият 
резултат от почти две години. Това се случва в момент, когато страната удължава локдауните в редица градове в опит да 
ограничи разпространението на COVID-19. 
Цените на петрола бяха се повишиха миналата седмица, след като Европейската комисия предложи поетапно налагане на 
ембарго върху вноса на руски петрол. Одобрението на това предложение обаче се забавя на фона на искания от 
източноевропейски страни членки за изключения и отстъпки. 
Финансовите пазари са под напрежение и на фона на опасенията, че някои европейски икономики могат да понесат тежки 
щети, ако вносът на руски петрол бъде допълнително ограничен или ако Русия отвърне на удара, като прекъсне доставките 
на газ. 
Германските власти се подготвят за внезапно спиране на доставките на руски газ с пакет за спешни случаи, който може да 
включва поемане на контрол над критични фирми, предаде Ройтерс. 
Спирането на доставките на руски газ за Германия ще предизвика дълбока рецесия и ще струва половин милион работни 
места, каза старши икономист в интервю, публикувано във вторник. 
Унгария също изрази отново позицията си, че няма да подкрепи новия кръг от предложени санкции срещу Русия, докато 
нейните опасения не бъдат адресирани. 
 
Cross.bg 
 
√ Инж. Иван Иванов: Най-вероятно новите цени на водата ще влязат в сила от 1 юни 
Драстичен скок на цената на водата се очаква  в четири града в страната - Велико Търново, Габрово, Плевен и Русе. 
Рекордно е искането за увеличението във Велико Търново - 45%. Така водата от 2,38 лева за кубик ще стане 3,46. 
В Русе увеличението се предвижда да бъде с 30 на сто спрямо цената от миналата година, а разчетите на местното вик са 
до 2026 г. кубик вода да поскъпне с цели 74%. 
Всичко скача. Цената на ВиК услугите е съставна от разходите, които правят дружествата за ток, материали, труд. Всички 
тези компоненти се увеличиха, няма как и ВиК услугите да не се увеличат, обясни инж. Иван Иванов, председател на 
Сдружение „Българската асоциация по водите”. В момента се разглеждат различните 5-годишни бизнес планове. В тях се 
залагат целите и цените за 5 години напред, обясни още той. 
По думите му ВиК дружества вече съкращават служители, но това не може да овладее цените. Голяма част от служителите 
работят за минимална заплата, обясни Иванов. 
В „Кюстендилска вода” 80% от служителите – инженери, специалисти, работят на минимална работна заплата. Цената на 
услугите там не е увеличавана от поне 5 години, и сега няма да бъде увеличена, поради административни пречки, обясни 
Иванов. Той обясни, че 60% е средната цифра на загубите на вода в България. 
Намаляването на загубите е тежък процес, изисква инвестиции, методически и експертен подход и постоянство. Това не 
се случва в България. Има ВиК с 80% загуби. Така е например в Добрич, каза Иванов. Голяма част от загубите се дължат на 
нерегламентирано ползване, обясни още експертът. 
Според него има пет мерки, които трябва да се вземат, за да се ограничи скокът – енергийна ефективност, дигитализация, 
централизация на процесите, привличане на частна експертиза и капитали, чрез т.нар. договори с гарантиран резултат.  
Иванов обясни, че най-вероятно новите цени ще влязат в сила от 1 юни. 
Притеснения има и относно събираемостта по сметките. Това са калкулации, които са правени при утвърдени модели. 
Държавата се опитва да гарантира минимална консумация на всяко домакинство, чрез така наречената социална 
поносимост. В не малко области тази горна граница е стигната, например във Видин, обясни Иванов. 
 
√ Петър Кънев: Помощта от 300 лв. на мегаватчас трябва да продължи 
Наша основна цел е да помогнем на българската икономика и на работещите 
"На експертния съвет относно програмата на правителството за въвеждане на еврото стигнахме до извода, че трябва да се 
изпълни това, което е записано в коалиционното споразумение преди 5 месеца, където се казва, че Министерство на 
финансите и БНБ трябва да изготвят подробен анализ за ползите и проблемите при въвеждането на еврото, както и 
последствията от това." Това заяви народният представител от "БСП за България" Петър Кънев по бТВ Радио. 
Депутатът от левицата коментира предложението на БСП подпомагането от 300 лв. на мегаватчас да продължи и през 
следващия месец. Той изрази задоволство от факта, че имат подкрепа от страна на правителството, както и вицепремиерът 
Нинова потвърди, че това подпомагане ще бъде осигурено. 
"Появиха се страшно много специалисти, които обясняват, че без руски петрол ще продължим да работим. Аз съм убеден, 
че това може да стане в бъдеще, тъй като рафинерията разполага с такива възможности, но за всичко това е нужно време. 
Предполагам, че в рамките на година и половина-две трябва да имаме възможност за отлагане, т.е. задължително трябва 
да водим нашите дебати в Брюксел, както го правят Чехия, Словакия, Унгария. Защото при една доставка от Саудитска 
Арабия, Кувейт, Катар, например, са необходими между 30-40 дни, за да стигне 1 танкер и затова не бива да тръгнем и 
веднага да се съгласим с едно такова изискване на Европейската комисия", коментира социалистът относно искането на 
ЕС да се наложи ембарго върху вноса на петрол от Русия. 
По думите му, влизайки в спиралата на санкции, няма как ЕС да остане печеливш, а по-скоро ще пострадат всички. "Тъй 
като икономиката на Русия основно е ориентирана към енергийни ресурси, те ще намерят своите пазари, защото липсата 
на суровини в глобален мащаб се чувства все по-осезаемо", допълни депутатът от БСП за България. Той изрази притеснение 
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от това, че през последните седмици думите "диалог", "дипломация" и "преговори" са изчезнали от речниците на двете 
страни. 
"В последните 5 години бях председател на Комисията по икономическа политика в парламента и ние на всеки 3 месеца 
изслушвахме отчета на Междуведомствената комисия и съм добре запознат с това, че решенията там не могат да се вземат 
еднолично. Там има представители на 6 ведомства - в това число на военното разузнаване, ДАНС, Министерство на 
отбраната и други", категоричен бе Петър Кънев относно ситуацията с износа на оръжия и обвиненията на президента 
Радев в тази насока. Кънев подчерта, че мнозинството наши сънародници са против износа на оръжия, каквато е и 
позицията на БСП. 
"Коалицията я има и ще продължи да я има. Сложна е тази коалиция и аз наистина се чудя Корнелия Нинова как издържа, 
защото по най-дребни поводи възникват проблеми", коментира още народният представител, като изрази съмнения, че 
следващата критична точка ще бъде темата за Северна Македония. 
В заключение Кънев каза, че опозицията винаги ще намира начин как да обясни, че правителството се клати и идват 
избори. "Но много по-важно е това, че има българска индустрия и работеща икономика, с която се формира над 60% от 
БВП и основно тук трябва да се помага, защото това моментално се отразява на работещите", подчерта той. 
 
√ Доц. Валери Личев: Скочихме от криза в криза и едва ли смяната на сезоните може да повлияе на настроенията на 
хората 
В последните три месеца нараства песимизмът сред българските потребители. Това показва ново проучване на 
Националния статистически институт. Инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца също се засилват. 
Според социалният антрополог доц. Валери Личев, който беше гост в BTV „Тази сутрин", очакванията на хората за това, че 
нещата няма да са по-добри, са реалистични. Скочихме от криза в криза и едва ли смяната на сезоните може да повлияе 
на настроенията на хората, каза още Личев. 
Покачването на битовите цени основно води до несигурността, защото всъщност човек може да се чувства щастлив тогава, 
когато живее в нормиран от институциите живот. Това, което виждам, е, че институциите влязоха в противоречие една с 
друга. Самите хора също така изказват противоречиви мнения и цялата тази обърканост не може да не тревожи хората и 
ви карат да бъдете предпазливи в очакванията си, защото всички знаем, когато имаме големи очаквания, лесно се 
разочароваме, добави той. 
По думите му настроенията може да се променят, ако падне цената на горивата. Той добави, че все пак очаква да има 
планиране на почивки. 
 
√ Димитър Танев: Видео удостоверяванията са една много добра възможност при регистрация на търговски дружества 
Въвеждането у нас на видеоудостоверяване при нотариалните сделки. Това беше основен акцент на провелата се вчера в 
София тристранна среща между нотариалните камари на България, Германия и Испания. На срещата бе подписан и 
поредният нов договор за сътрудничество между Нотариалната камара на България и Федералната нотариална камара на 
Германия. 
Видео удостоверяванията са една много добра възможност в съвременния свят за извършване на различни 
удостоверявания при регистрация на търговски дружества, при регистриране на различни обстоятелства, които трябва да 
се впишат или да се обявят в Търговския регистър. Това каза пред БНТ Димитър Танев, председател на Нотариалната 
камара на България. Тя ще е едно удобство за граждани, които се намират на различни места, които са в различни населени 
места, които не е необходимо да отиват до нотариалните кантори, които могат да не напускат кабинета си и да извършат 
съответното изявление, съответната промяна – нещо, което е важно за самия търговец. 
 
√ Любомир Кючуков: Русия ще се опита да направи сухоземен коридор не само до Крим, но и до Приднестровието 
Преговорите между Украйна и Русия вече протичат с много слаб интензитет. Има решимост проблемите да се решават на 
бойното поле, а след това да се търси решение на политическите въпроси. В момента трудно може да се говори за 
капитулация на някоя от двете страни. Влизаме в продължителна война. Това каза бившият зам.-министър на външните 
работи Любомир Кючуков в предаването „Денят на живо с Наделина Анева" по NOVA NEWS. 
По думите му смяната на подхода е била аргументирана с това, че Русия трябва да плати цената за своята агресия. Въпросът 
е каква ще бъде цената на мирния договор, подчерта Кючуков. 
Ако войната продължи, както досега, Мариупол няма да е единствената гореща точка на бойни действия, смята експертът. 
„Русия ще се опита да направи сухоземен коридор не само до Крим, но включително и до Приднестровието, което ще 
направи и други градове точки на бойни действия. За съжаление сме близко до ръба на един глобален конфликт. Не 
вярвам, че Русия ще използва ядрено оръжие, но дори и един малък инцидент може да доведе до много сериозен 
конфликт", коментира Любомир Кючуков. 
Дипломатът подчерта, че в момента е много важно институциите в България да говорят на един глас. Според него ако 
позицията на страната ни за отлагане на ембаргото върху руския петрол е ясна и аргументирана, ЕС ще се съгласи да ни 
даде отсрочка. 
Въпросът със Северна Македония трябва да бъде решен изцяло с политически преговори, а не в комисията по история, 
смята Кючуков. „Няма особени изгледи проблемът да се реши до края на юни. Проблемите надминаха етапа, когато 
можеха да се решат чрез лидерски изявления или съгласие в рамките на ЕС. Нужна е двустранна договореност между двете 
страни. Това може да стане само с политически преговори, не в рамката на историческата комисия", коментира той. 
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√ Бензинът е поскъпнал средно с 54 ст. за литър, а дизелът с 67ст. 
За изминалите три месеца бензинът по бензиностанциите в България е поскъпнал средно с 0,54 лв. за литър (21,86 
процента) с тенденция на поскъпване. Това показват данните на платформата Fuelo, предаде БТА. Ако на 7 февруари литър 
бензин A95 се е продавал за 2,47 лв., то днес средната му цена вече е 3,01 лева за литър. 
По-сериозно поскъпване се наблюдава между 2 и 3 март, когато цената от 2,68 за литър скача до 2,78 лева. След 11 март 
цената се стабилизира на около 2,90 лева за литър. През април стойността се повишава до 2,95 лева за литър. След 27 
април бензинът поскъпва по-рязко. Дотогава средната му цена не надвишава 2,95 лева за литър, след това скача до 3,01 
лв. 
Цените по различните вериги бензиностанции днес варират между 2,90 лева и 3,08 лева за литър.Средната цена на дизела 
за последните три месеца се е повишила с 0,67 лева за литър (26,27%) - също с тенденция на поскъпване. На 7 февруари 
този литър от вид гориво се е търгувал за 2,55 лв., днес вече се продава за средно 3,22 лв. за литър, сочат данните на Fuelo. 
Дизелът следва същите движения на цените като при бензина. Поскъпването започва след 2 март и в края на март средната 
цена достига 3 лева за литър, след което се повишава постепенно. Между 3 и 5 май дизелът поскъпва по-осезаемо - от 3,15 
лева за литър на 3,21 лева за литър. Според информацията в сайта на платформата дизелът на различните бензиностанции 
се продава днес между 3,13 лева за литър и 3,26 лева за литър. За разглеждания тримесечен период поскъпване средно с 
0,22 лева за литър (15,83 процента) се отчита и при пропан-бутана - от 1,39 лева до 1,61 лева за литър. При този вид гориво 
цените следват същите ценови тенденции като при бензина и дизела. 
Най-рязкото повишаване е между 1 и 3 март - от 1,44 лева за литър до 1,53 лева за литър. След това пропан-бутанът започва 
да поскъпва постепенно, без резки колебания. Цените на отделните бензиностанции в страната днес варират между 1,54 
лева за литър до 1,67 лева за литър. За последните три месеца средната цена на метана се е повишила средно с 0,61 лева 
за килограм (21,33 на сто) с тенденция на поскъпване, показват още данните на Fuelo. На 7 февруари метанът по 
бензиностанциите в страната е струвал 2,86 лева за килограм, а днес средно е 3,47 лева за килограм. При този вид гориво 
обаче цените варират по-различно спрямо тези на бензина, дизела и пропан-бутана. 
До началото на април метанът поддържа средна стойност между 2,85 и 2,89 лева за килограм, но между 3 април и 6 април 
цената му рязко се повишава - от 2,93 лева за килограм до 3,13 лева. Само за последния месец метанът е поскъпнал с 0,33 
лева за килограм (10,51 на сто) с тенденция на поскъпване. В платформата се посочва, че днес в България метанът се 
продава от 3,16 до 3,98 лева за килограм. 
Данните на Fuelo сочат още, че в България средните цени по бензиностанциите са едни от най-ниските в Европейския съюз. 
Най-евтин е бензин А95 в Унгария - със стойност, равняваща се на 2,46 лева за литър. След това се нареждат Малта и Полша 
- съответно с 2,61 лева и 2,74 лева за литър. На четвърто място по евтин бензин в ЕС е България със средна цена от 3 лева 
за литър. 
Най-скъп е бензинът във Финландия и Дания - съответно 4,32 лева и 4,19 лева за литър. При средните цени на дизела 
ценовата ситуация в ЕС е подобна. Страната ни се нарежда на трето място в ЕС по евтин дизел (3,22 лева за литър). По-
евтин е дизелът само в Малта и Унгария - съответно с 2,36 и 2,46 лева за литър. Най-скъп е дизелът в Швеция и Финландия 
- съответно 4,52 лева и 4,37 лева за литър. 
При сравнение на средните цени на пропан-бутана в ЕС най-евтино той се продава в Литва - 1,48 лева за литър, както и в 
Полша - 1,51 лева за литър. Страната ни в тази класация е на пето място с 1,61 лева за литър. Най-скъп е пропан-бутанът в 
Швеция - 2,66 лева за литър, и в Нидерландия - 2,37 лева за литър. 
 
√ Макрон предлага нова европейска политическа общност 
Присъединяването на Украйна към Европейския съюз би отнело години, ако не и десетилетия, заяви снощи Еманюел 
Макрон. 
Вместо това френският президент предлага нова европейска политическа общност, която да сближи 27-те с държави на 
континента, които споделят европейските ценности, но или не отговарят на строгите критерии на Общността – като 
Украйна, или просто не искат да са част от нея – като Великобритания. 
Идеята на Макрон е такава паралелна общност да позволи както политическо, така и сътрудничество в сфери като 
енергетика, сигурност, транспорт и инвестиции. 
Германският канцлер Олаф Шолц приветства проекта. Снощи двамата разговаряха в Берлин, като така Макрон спази 
традицията първото посещение зад граница на встъпилия в длъжност френски президент да е в съседна Германия. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Превозвачите излизат на протест. Ще бъдат ли намалени акцизът на горивата и тол таксите? Гост: Заместник-
министърът на регионалното развитие Явор Пенчев; 

- На Военен парад на Червения площад - какво чухме от руския президент Владимир Путин и какво казаха 
европейските лидери в Деня на Европа?; 

- Как правителството се справя с инфлацията? Гост: Николай Василев; 
- Какви са симптомите на хепатита с неизвестен произход и колко опасен е той за децата?; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Увеличено налягане и в сметките за водата. В кои градове ще плащат над 4 лв. за кубик и какви са причините за 

повишението; 
- Превозвачи от цялата страна излизат на нов протест. На живо - ще се стигне ли до блокади; 
- Как мъж и жена, оцелели от Холокоста и преживели обсадата на Ленинград, се спасиха от опустошения 

Мариупол. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - На тесни улици ще забраняват дори спирането, не само паркирането; 
в. Телеграф - Педофил топи присъда с торбички за подаръци; 
в. Труд - Нов хепатит атакува деца под 10 години; 
в. Труд - Отчаяние за бъдещето налегна българите; 
в. Труд - Превозвачите обявиха национална стачка; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - $ 2800 на месец заработват наши студенти на бригада в САЩ; 
в. 24 часа - 1,3 млн. лв. на година прави "черният" старчески дом, 2/3 от частните не са поискали лиценз; 
в. 24 часа - Нинова и хлебарите: 0% ДДС и ще паднат цените; 
в. Телеграф - Президентът Румен Радев: Нови избори са крайна мярка; 
в. Телеграф - Банковите лихви у нас скачат наесен; 
в. Труд - Депутати от ГЕРБ: По 54 млн. евро на месец печелят посредници от газ; 
в. Труд - Водата поскъпва с над 30 на сто; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Слави Василев, политолог: Ако "Промяната" подцени връзката на Радев с гражданите, може да плати скъпо; 
в. Телеграф - Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация: Трябват ни поне 2 г. гратис за 
руския петрол; 
в. Труд - Финансистът доцент Петър Чобанов: Под въпрос е глобалната финансова архитектура; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Като няма камери, ограничител на скоростта у нас стана цената на петрола; 
в. Телеграф - Дигитален сюрреализъм по нашенски; 
в. Труд - Прокопиев вече блажи от Плана за възстановяване. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 май 
София 

- От 9.00 часа в зала 3 на Министерски съвет ще се проведе работна среща между представители на Държавната 
агенция „Безопасност на движението по пътищaта" и 15 неправителствени организации. Целта е запознаване с 
проблемите при провеждането на обучението и изпита на кандидатите за придобиване на правоспособност за 
управление на МПС. 

- От 9.30 часа в Конферентната зала на Юридическия факултет към Софийския университет председателят на 
Народното събрание Никола Минчев ще поздрави организаторите и участниците в международната юридическа 
конференция „Суверенна Европа: предизвикателства, нужди, решения" 

- От 10.00 часа КНСБ ще проведе своя Девети конгрес. Събитието ще е в "Интер експо център". Гости ще бъдат 
председателят на Народното събрание Никола Минчев, вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерите 
Корнелия Нинова, Гроздан Караджов, Калина Константинова, Борислав Сандов, министрите на труда и социалната 
политика Георги Гьоков, на образованието Николай Денков, на здравеопазването Асена Сербезова, на 
електронното управление Божидар Божанов, на иновациите и растежа Даниел Лорер, народни представители, 
представители на всички политически партии, държавни и образователни институции, работодателски 
организации, кметът на София Йорданка Фандъкова и др. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще бъде открита конференция на тема "Гражданското общество и институциите", 
в рамките на инициативата на БТА "Български гласове за Европа". Конференцията ще открият евродепутатът Ангел 
Джамбазки, омбудсманът Диана Ковачева, областният управител на Шумен Владимир Йолов, Найден Косев - 
заместник-кмет "Образование и култура" на община Шумен и генералният директор на БТА Кирил Вълчев. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема "Кога и как ще се включат 
таксиметровите превози в националния протест на транспортния сектор заради високите цени на горивата и 
липсата на транспортни политики в България?" 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще бъдат представени на резултатите от национално представително проучване 
на тема: "Войната в Украйна и познаването на историческите факти в отношенията България - Русия". 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Национална кампания за 
профилактика на кожата „Евромеланома 2022". 

- От 10.00 часа пред сградата на НЦЗПБ (бул. „Янко Сакъзов" №26)., директорът на Националния център по заразни 
и паразитни болести проф. Ива Христова ще даде подробности относно резултатите от изследваната проба на дете 
от Бургас със съмнение за остър хепатит с неизвестна етиология. 

- От 12.00 часа в Министерството на иновациите и растежа министър Даниел Лорер ще проведе среща с 
представители на Асоциацията на банките в България и Фонда на фондовете. 

- От 17.00 часа в сградата на КТ „Подкрепа" Федерация на транспортните работници „Подкрепа" ще проведе среща 
с ръководствата на синдикалните си организации в "Столичен автотранспорт" ЕАД, „Столичен електротранспорт" 
ЕАД, „Метрополитен" ЕАД и „Център за градска мобилност" ЕАД по повод нарасналото напрежение във връзка с 
несигурността в своевременното изплащане на трудовите възнаграждения на работещите в дружествата. 
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- От 18.00 часа в изложбена зала „Триъгълна кула на Сердика" на Регионален исторически музей - София ще бъде 
открира изложба от най-престижния си раздел - Биенале за хартиено изкуство. Изложбата СТАРОТО НОВО е 
кураторска селекция на произведения от Колекция „Аматерас". 

- От 19:00 часа в Салонната зала на Галерия Vivacom Art Hall, Оборище 5, ще бъде открита изложбата „Новата 
класика" на НИКИОТО 

*** 
Варна 

- От 09:30 часа пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе военен ритуал по посрещане на командира на 
Военноморското командване на НАТО (MARCOM) вицеадмирал Кийт Блънт. 

- От 15.00 часа в Юнашки салон ще се проведе ежегодната церемония за награждаване на доброволци „Младите 
хора и бъдещето", организирана от Дирекция „Превенции", Община Варна. По време на събитието ще бъдат 
отличени ученици - доброволци от 12 клас, за принос и активна доброволческа работа в развитието на общинската 
политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. 

- От 15.00 часа в зала "Север", ет. 2 в Археологически музей Варна. ще се състои откриването на благотворителната 
изложба "В света на мечтателите" на ЧДГ и ЧСУ "Мечтатели", организирана с подкрепата на РИМ-Варна. Изложбата 
има благородна цел - да се съберат средства за деца със спина бифида и хидроцефалия. Празникът на светите 
братя Кирил и Методий на 11 май мотивира децата от всички възрасти в институцията да разкрият как изкуството 
може да създава добро. Творбите, създадени от деца за деца, може да бъдат разгледани до 31 май в зала "Север" 
, етаж 2 в сградата на Археологическия музей. 

*** 
Видин 

- От 10.00 часа в Община Видин ще се проведе 20-то издание на инициативата „Мениджър за един ден", което ще 
премине под наслов "Силата на един екип". Местната институция ще приеме трима ученици от Професионалната 
гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" - Видин. На кметския стол ще застане Светослав Каменов, в ролята на 
заместник-кмета по хуманитарни дейности и социална политика ще влезе Вивиан Петрова, а на заместник-кмета 
по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие - Симона Петрова. Кметът на Общината д-р 
Цветан Ценков ще приеме младите хора в кабинета си в 10:00 ч. и ще даде старт на инициативата, а в 14:00 ч. ще 
им връчи сертификатите за участие. 

- От 11.00 часа заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще вземе участие в пресконференция, 
която ще се проведе в Медийния център в сградата на общинската администрация (партерен етаж, срещу 
пропуска). Тема на пресконференцията е предстоящият Атлетически пробег "Видин Рън" и съпътстващите го 
събития. 

*** 
Пловдив 

- От 17.30 часа в Дом на културата „Борис Христов" ще се състои откриване на изложба на творци от Националната 
художествена гимназия „Цанко Лавренов" и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев" /АМТИИ-Пловдив/, с участието на състави от Националното училище за фолклорни изкуства 
„Широка лъка", Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев" - Котел, Националното училище за 
музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" - Пловдив и Националната гимназия за сценични и екранни 
изкуства - Пловдив. 

*** 
Поморие 

- От 14.30 часа в хотел „Уейв Ризорт" министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще открие Международно 
изложение „30 години ЛИДЕР в ЕС". В 16:30 ч. ще бъдат представени постиженията на подхода ЛИДЕР на 
европейско ниво и в държавите членки за периода на неговото прилагане. 

*** 
Хасково 

- От 12.00 часа в залата на ет. 2 на община Хасково ще се проведе пресконференция във връзка с 56-тото издание 
на Националния събор "Китна тракия пее и танцува". 

*** 
Шумен 

- От 17.00 часа в НЧ "Добри Войников - 1856" ще се представи изложба на издания на Васил Друмев и филм по повод 
150 години от първото издание на драмата на Васил Друмев „Иванко, убиецът на Асеня I" /1872/. 

 

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

