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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
NOVA NEWS 
 
√ Васил Велев: 15 000 души излизат на протест на 18 май 
По думите му, ако не изпълнят исканията на работодателите, правителството трябва да си ходи 
"Протест има защото ножът е опрял до кокала. Заявили сме 15 000 души и 200 автобуса за 18 май. Исканията на 
работодателите са за програма за компенсиране на високите цени на тока.Имаме неясни уверения, че помощта ще 
продължи през май. Само свръхпечалбите в АЕЦ "Козлодуй" са достатъчни да покрият цялата програма за компенсации 
на всички небитови потребители - 663 000". Това заяви Васил Велев от АИКБ в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
По думите му дългосрочните договори в момента у нас са на нерегулирано високи цени. "ЕС казва, че мерките трябва да 
продължат докогато е необходимо. Затова трябва да има специално облагане на неочакваните печалби в енергетиката. 
Само за днес цената на ел. енергията на мегаватчаса е със 100 лева отгоре. Цената за месец май трябва да е по договора с 
"Газпром" трябва да е 123 лева, а ако е чрез договор с посредници - 175 лв. Ние не знаем на 11 май какво сме изхарчили 
като газ за първите 10 дни на предприятията ни", подчерта той. 
Според него е необходима предвидимост. По отношение на превозвачите Велев смята, че се говори с полуистини. "ЕК 
разглежда възможност за намаляване на акцизите под минимума. Трябваше да има анализ на функциониране на тол 
системата. Вдигането на таксите повсеместно при всички други кризи не беше добра идея. Стига се до обедняване на хора. 
Намаляването на ДДС няма да подобри ситуацията за небитовите потребители", коментира Велев. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Добрин Иванов и Мика Зайкова: Мерките на властта са хаотични и проинфлационни 
Имаме готовност за общонационален протест на 18 май, заяви изпълнителният директор на АИКБ 
"Всички действия на правителството в последните месеци са проинфлационни. Имаме по-висока инфлация в сравнение с 
ЕС. Мерките не са обсъждани с нас - нито с гражданите, нито с бизнеса. Обсъждат се само между коалиционните 
партньори", заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в студиото на "Денят ON AIR". 
По-рано днес стана ясно, че коалиционните партньори са договорили пакет от антикризисни мерки за крайните 
потребители и бизнеса. 
"Завъртя се в публичното пространство, че ще бъдат между 1,5 и 2 млрд. лв. и ще бъдат в посока подпомагане на най-
засегнатите групи от повишените цени от инфлацията. 60 лева антиинфлационна добавка ще замести Ковид добавката, 
няма да има реално увеличение на пенсиите. Това не е антиинфлационна, а проинфлационна мярка", коментира Иванов. 
Икономистът и финансов експерт Мика Зайкова се съгласи, че всички мерки дотук са хаотични и проинфлационни.  
"Бърза мярка ли е вдигането на тавана за регистрацията за ДДС? 92% от фирмите в България са малки и средни. Как ще 
доживеят до така наречената мярка? Не е увеличение това, което говорят за пенсионерите. Г-н Гьоков предлага 10% 
инфлационно покриване. Първо - това не е сигурно. Тези 60 лева и тези 6,1% преизчисляване на пенсиите по швейцарското 
правило отдавна са изядени от инфлацията", заяви тя пред Bulgaria ON AIR. 
И предупреди, че ни чака нещо много по-страшно, тъй като ще купуваме скъп газ и петрол. 
"Като почнат фалитите, ще почне и безработицата. Себестойността на втечнения газ е два пъти по-висока от себестойността 
на другия. Сега там на границата с Гърция не стои "Булгаргаз", а частна фирма, която иска да печели", посочи Зайкова. 
Изпълнителният директор на АИКБ отбеляза, че има две мерки за връщане на баланса - да бъде повишено предлагането 
на стоки, за да се успокоят цените; да се намали паричното предлагане. Във валутен борд сме и нямаме собствена 
парична политика, не можем да влияем пряко на размера на инфлацията, стана ясно от думите му. 
"10 май сме, нямаме компенсации за тока и нямаме яснота каква ще бъде цената на газа. Имаме готовност за 
общонационален протест на всички работодатели на 18 май пред Министерския съвет", предупреди Добрин 
Иванов. 
Според него позицията на държавата спрямо "Газпром" е против българския интерес. Работодателите настояват да 
продължи вносът на руски петрол, който, по думите на Иванов, няма алтернатива. Искат да знаят и цените на тока и газта 
за месеци напред, за да планират своите разходи. 
"Дефицитът на газ е световен. При изначален дефицит цените ще растат и не виждаме защо се отказваме от доставки 
от най-големия производител, за да търсим алтернативни доставки на по-висока цена", заяви Иванов.  

https://nova.bg/news/view/2022/05/11/368454/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-15-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-18-%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
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Искането на социалния министър минималната работна заплата да стане 770 лв. той определи отново като 
проинфлационна мярка. 
"Нашето правителство не направи нищо за хляба на хората. Трябваше да изкупят жито и слънчогледово семе. Мотаят се с 
някакви процедури. Чакат актуализацията на бюджета понеже нямат пари", каза още Мика Зайкова. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Експерти: Мерките на правителството са проинфлационни, хаотични 
Имаме по-висока инфлация в сравнение с ЕС, добавят те 
Инфлацията в страната е сред водещите теми на правителството, а финансовият министър Асен Василев обеща до няколко 
дни да представи антикризисни мерки. 
"Всички действия на правителството в последните месеци са проинфлационни. Имаме по-висока инфлация в сравнение с 
ЕС. Мерките не са обсъждани с нас - нито с гражданите, нито с бизнеса. Обсъждат се само между коалиционните 
партньори", заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в студиото на "Денят ON AIR". 
По-рано през деня стана ясно, че коалиционните партньори са договорили пакет от антикризисни мерки за крайните 
потребители и бизнеса. 
"Завъртя се в публичното пространство, че ще бъдат между 1,5 и 2 млрд. лв. и ще бъдат в посока подпомагане на най-
засегнатите групи от повишените цени от инфлацията. 60 лева антиинфлационна добавка ще замести Ковид добавката, 
няма да има реално увеличение на пенсиите. Това не е антиинфлационна, а проинфлационна мярка", коментира Иванов. 
Икономистът и финансов експерт Мика Зайкова се съгласи, че всички мерки дотук са хаотични и проинфлационни. 
"Бърза мярка ли е вдигането на тавана за регистрацията за ДДС? 92% от фирмите в България са малки и средни. Как ще 
доживеят до така наречената мярка? Не е увеличение това, което говорят за пенсионерите. Г-н Гьоков предлага 10% 
инфлационно покриване. Първо - това не е сигурно. Тези 60 лева и тези 6,1% преизчисляване на пенсиите по швейцарското 
правило отдавна са изядени от инфлацията", заяви тя пред Bulgaria ON AIR. 
И предупреди, че ни чака нещо много по-страшно, тъй като ще купуваме скъп газ и петрол. 
"Като почнат фалитите, ще почне и безработицата. Себестойността на втечнения газ е два пъти по-висока от себестойността 
на другия. Сега там на границата с Гърция не стои "Булгаргаз", а частна фирма, която иска да печели", посочи Зайкова. 
Изпълнителният директор на АИКБ отбеляза, че има две мерки за връщане на баланса - да бъде повишено предлагането 
на стоки, за да се успокоят цените; да се намали паричното предлагане. Във валутен борд сме и нямаме собствена парична 
политика, не можем да влияем пряко на размера на инфлацията, стана ясно от думите му. 
"10 май сме, нямаме компенсации за тока и нямаме яснота каква ще бъде цената на газа. Имаме готовност за 
общонационален протест на всички работодатели на 18 май пред Министерския съвет", предупреди Добрин Иванов. 
Според него позицията на държавата спрямо "Газпром" е против българския интерес. Работодателите настояват да 
продължи вносът на руски петрол, който, по думите на Иванов, няма алтернатива. Искат да знаят и цените на тока и газта 
за месеци напред, за да планират своите разходи. 
"Дефицитът на газ е световен. При изначален дефицит цените ще растат и не виждаме защо се отказваме от доставки от 
най-големия производител, за да търсим алтернативни доставки на по-висока цена", заяви Иванов. 
Искането на социалния министър минималната работна заплата да стане 770 лв. той определи отново като 
проинфлационна мярка. 
"Нашето правителство не направи нищо за хляба на хората. Трябваше да изкупят жито и слънчогледово семе. Мотаят се с 
някакви процедури. Чакат актуализацията на бюджета понеже нямат пари", каза още Мика Зайкова. 
 
Fakti.bg 
 
√ Добрин Иванов: Мерките не са обсъждани с гражданите и бизнеса 
Те са хаотични и проинфлационни, заяви изпълнителният директор на АИКБ 
"Всички действия на правителството в последните месеци са проинфлационни. Имаме по-висока инфлация в сравнение с 
ЕС. Мерките не са обсъждани с нас - нито с гражданите, нито с бизнеса. Обсъждат се само между коалиционните 
партньори", заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в студиото на "Денят ON AIR". 
По-рано днес стана ясно, че коалиционните партньори са договорили пакет от антикризисни мерки за крайните 
потребители и бизнеса. 
"Завъртя се в публичното пространство, че ще бъдат между 1,5 и 2 млрд. лв. и ще бъдат в посока подпомагане на най-
засегнатите групи от повишените цени от инфлацията. 60 лева антиинфлационна добавка ще замести Ковид добавката, 
няма да има реално увеличение на пенсиите. Това не е антиинфлационна, а проинфлационна мярка", коментира Иванов. 
Икономистът и финансов експерт Мика Зайкова се съгласи, че всички мерки дотук са хаотични и проинфлационни. 
"Бърза мярка ли е вдигането на тавана за регистрацията за ДДС? 92% от фирмите в България са малки и средни. Как ще 
доживеят до така наречената мярка? Не е увеличение това, което говорят за пенсионерите. Г-н Гьоков предлага 10% 
инфлационно покриване. Първо - това не е сигурно. Тези 60 лева и тези 6,1% преизчисляване на пенсиите по швейцарското 
правило отдавна са изядени от инфлацията", заяви тя пред Bulgaria ON AIR. 
И предупреди, че ни чака нещо много по-страшно, тъй като ще купуваме скъп газ и петрол. 
"Като почнат фалитите, ще почне и безработицата. Себестойността на втечнения газ е два пъти по-висока от себестойността 
на другия. Сега там на границата с Гърция не стои "Булгаргаз", а частна фирма, която иска да печели", посочи Зайкова. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/265031-dobrin-ivanov-i-mika-zaykova-merkite-na-vlastta-sa-haotichni-i-proinflatsionni


3 

 

Изпълнителният директор на АИКБ отбеляза, че има две мерки за връщане на баланса - да бъде повишено предлагането 
на стоки, за да се успокоят цените; да се намали паричното предлагане. Във валутен борд сме и нямаме собствена парична 
политика, не можем да влияем пряко на размера на инфлацията, стана ясно от думите му. 
"10 май сме, нямаме компенсации за тока и нямаме яснота каква ще бъде цената на газа. Имаме готовност за 
общонационален протест на всички работодатели на 18 май пред Министерския съвет", предупреди Добрин Иванов. 
Според него позицията на държавата спрямо "Газпром" е против българския интерес. Работодателите настояват да 
продължи вносът на руски петрол, който, по думите на Иванов, няма алтернатива. Искат да знаят и цените на тока и газта 
за месеци напред, за да планират своите разходи. 
"Дефицитът на газ е световен. При изначален дефицит цените ще растат и не виждаме защо се отказваме от доставки от 
най-големия производител, за да търсим алтернативни доставки на по-висока цена", заяви Иванов. 
Искането на социалния министър минималната работна заплата да стане 770 лв. той определи отново като 
проинфлационна мярка. 
"Нашето правителство не направи нищо за хляба на хората. Трябваше да изкупят жито и слънчогледово семе. Мотаят се с 
някакви процедури. Чакат актуализацията на бюджета понеже нямат пари", каза още Мика Зайкова. 
 
  
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Втори ден от визитата на президента Радев в Чехия 
Във втория ден от официалната си визита в Чехия президентът Румен Радев, заедно с чешкия министър на промишлеността 
и търговията Йозеф Сикела, ще откриe Чешко-български бизнес форум. 
В него ще вземат участие представители на водещи фирми от двете страни в областта на енергетиката и електрониката, 
информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, машиностроенето, хранително-вкусовата 
промишленост, отбраната и сигурността. На срещата с президента Милош Земан Румен Радев отбеляза, че стокообменът 
между двете държави е рекорден и всяка година бележи ръст с двуцифрено число. 
Той вярва, че бизнесът от двете страни, заедно със съвместни инвестиции и проекти, може да постигне много повече в 
редица важни области. Според президента бизнес форумът има възможност да открие нови хоризонти пред това 
сътрудничество. По-късно Румен Радев ще се срещне с представители на българската общност в Прага. 
 
√ Кирил Петков след разговор с Блинкен: България и САЩ са стратегически партньори 
Премиерът Кирил Петков разговаря с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Днес двамата са обсъдили 
сътрудничеството между двете страни и енергийната сигурност на България. 
"Беше удоволствие да разговарям със секретар Блинкен. Обсъдихме енергийното сътрудничество и 
диверсификацията на енергийните източници и пътища. България и САЩ са съюзници и стратегически партньори, а 
енергийното сътрудничество ще спомогне за повишаването на енергийната сигурност и диверсификацията в 
региона", написа Петков в Туитър след срещата. 
Изявление по темата направи и говорителят на Държавния департамент Нед Прайс: 
Държавният секретар Антъни Дж. Блинкен се срещна виртуално днес с българския премиер Кирил Петков. 
Държавният секретар Блинкен подчерта важността да бъде даден единен отговор, както от страна на НАТО, така и от страна 
на САЩ и ЕС на неоправданата и непровокирана инвазия на Русия в Украйна и каза, че Съединените щати ще продължат 
да подкрепят модернизацията на въоръжените сили на България и приоритетите на страната за енергийна сигурност. 
Двамата потвърдиха своята обща визия за нашите трансатлантически отношения, а държавният секретар подчерта отново 
важността на бързото присъединяване на квалифицирани кандидати към Европейския съюз. 
 
√ Решението за цената на газа за този месец се отлага заради започнала проверка в "Булгаргаз" 
Министерство на енергетиката е започнало проверка в "Булгаргаз" във връзка с начина на образуване на цената за май. 
Това става ясно от съобщение на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Вчера КЕВР трябваше да утвърди на закрито заседание цената на синьото гориво за този месец. Вчера сутринта, обаче, 
„Булгаргаз“ е информирал енергийния регулатор за започнатата проверка, която трябва да приключи на 12 май. 
КЕВР очаква на 13 май да получи окончателното заявление на обществения доставчик с актуални данни за 
ценообразуващите елементи на природния газ за м. май 2022 г. 
Непосредствено след това енергийният регулатор ще насрочи заседание за утвърждаване на окончателната цена на 
„Булгаргаз“ за май, посочват от КЕВР. Това ще е първото решение за утвърждаване на цената на газа от страна на КЕВР след 
като Русия спря газовите доставки за България. 
 
√ ВиК дружества искат драстичен скок на цената на водата с над 30% 
Драстични повишения в цената на водата с до 45% на места в страната. Това искат част от ВиК дружествата, които се 
оплакват от недофинансиране. 
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Значителен скок в цената на водата искат ВиК дружествата в Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово и Троян. Исканите 
увеличения са за над 30% процента. Във Велико Търново цената ще скочи от 2.38 лв. на 3.46 лв. 
"Водата на територията на област Плевен от 2.95 лв. ще стане 4 лв. Основните причини за ръста на цената на 
водата са повишените цени на ел. енергията, повишените цени на консумативите по поддръжка на водопреносната 
мрежа, ръста на минималната работна заплата наложените от ВиК - Плевен инвестиции в модернизирането на 
мрежата през следващия период от 5 години. И не на последно място това, че се очаква повишение на цената на 
водата от ВиК - Ловеч от което ВиК Плевен купува вода за водоснабяването на Плевен", каза инж. Климент Тодоров, 
управител ВиК - Плевен. 
Сред останалите основания са: модернизирането на мрежата и очакваното повишение в цената на водата, което 
дружеството закупува от съседното ВиК - Ловеч, обяснява още Тодоров. 
От синдикат Водоснабдител напомнят и за тежкото финансово състояние на дружествата в края на миналата година. 
"ВиК операторите във връзка с повишените цени на ел. енергията бяха поставени в невъзможност да посрещат тези 
разходи и бяха пред фалит в края на м.г.", каза Мариян Бухов, председател на синдикат "Водоснабдител". 
Според енергийния експерт Петко Ганчев проблемът идва от това, че дружествата купуват на свободния пазар, но продават 
към потребителите на фиксирани цени: 
"Тоест те си купуват тока днес да речем на 40 - 50 ст. условно казано, а на нас ни го продават на 20 защото сме на 
регулиран, но по взети решения скоро и ние ще бъдем на свободен пазар - битовите абонати. И на практика ВиК-то 
понеже е във фалит няма кой да му върне парите, държавата не иска да върне парите нали аз не ги защитавам едните 
или другите - те са принудени, те са икономическо дружество: купува-продава и при това положение на тях им се 
налага да вдигат цената на водата", каза Петко Ганчев, енергиен експерт. 
Ръст в цената на водата обаче ще се окаже тежест за домакинствата. Омбудсманът също възразява на готвеното 
поскъпване. 
"Драстично увеличение на цената на питейната вода на практика ще доведе до там хората, че няма да могат да  си 
плащат сметките. Няма да могат да погасяват задълженията си, и по този начин ще задлъжнеят и това няма да 
подобри състоянието на ВиК сектора. Не на последно място един от основните проблеми, които редовно се поставя 
като нерешен от години е свързан с огромните загуби на вода, които се допускат от ВиК операторите най-често 
поради остаряла инфраструктура", каза проф. Диана Ковачева, национален омбудсман. 
Крайното решение за цената на ВиК услугите ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито 
заседание на 31 май. 
 
√ МЗ осигурява 25 млн. лв. на болниците за дейности извън здравното осигуряване 
Здравното министерство ще осигури допълнителни 25 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета за увеличение на част от 
стойностите, заплащани на лечебните заведения по реда на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън 
обхвата на задължителното здравно осигуряване. 
Съгласно тази наредба Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за 
субсидиране на лечебни заведения. 
Проектът предвижда актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за извършване на 
определени дейности: 

• За оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните 
отделения; 

• За лечение на пациенти с психични заболявания; 

• За поддържане готовността на структури по инфекциозни болести; 

• За лечение на пациенти с туберкулоза; 

• За медицинските дейности по дневна психорехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната 
жлеза. 

От министерството припомнят, че със Закона за държавния бюджет за 2022 г. вече са осигурени и допълнителни средства 
в размер на 4,2 млн. лв. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни 
и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване по линия на същата Наредба № 3. 
 
√ Риск от глобална продоволствена криза заради руската агресия в Украйна 
Украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност към незабавни действия за вдигане на 
руската блокада на черноморските пристанища и възобновяване на украинския износ на земеделска продукция. 
Киев и Евросъюза предупредиха за риск от глобална криза от недостиг на храни, предизвикана от руската агресия. Войната 
доведе до значително поскъпване на растителните мазнини, пшеницата и царевицата. 
Ценовият шок създава безпрецедентна криза в Африка, предупреди ООН. 
Преди войната Украйна и Русия осигуряваха почти 29% от световния износ на пшеница и 60 на сто при слънчогледа. Сега 
милиони тонове зърно остават блокирани в силозите по украинските пристанища на Черно море. Световната банка 
прогнозира скок от 37 на сто на цените на храните, има риск поскъпването да обрече на бедност и недохранване стотици 
милиони хора на планетата. 
В най-голям риск е Африка, която вече страда от последиците от ковид пандемията, въоръжени конфликти, климатични 
промени и икономически кризи. Половината от общо 54 африкански страни разчитат на пшеница от Русия и Украйна, Русия 
доставя и торовете на поне 11 страни. 
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"Въздействието на войната в Украйна се припокрива с кризата, която вече се разгръща в някои африкански страни", 
каза Абебе Хайле-Габриел от Организацията за прехрана и земеделие на ООН. 
В някога проспериращо Зимбабве на 11 хиляди километра от Украйна годишната инфлация през април достигна 96 
процента при 61 на сто през януари. Сред факторите са поскъпването на основните храни, горивата и наемите. Около 
половината от 15-те милиона жители на Зимбабве преживяват с по-малко от долар и 90 цента на ден. 
"Много зимбабвийци като мен вероятно ще изкарат заплата и в рамките на два дни ще обменят парите от 
зимбабвийски долари в американски, така че да покрият основните си нужди", каза Джон Касим - жител на Хараре. 
Заплата на охранител от 18 000 местни долара се равнява на едва 55 щатски по черния курс, посочва Ройтерс. 
"Преди се хранехме три пъти на ден, позволявахме си и и месо почти пет пъти седмично. Сега минава и седмица без 
да хапнем месо или да се храним три пъти дневно", каза Тарисай Гуедже - жител на Хараре. 
Много африкански страни зависят от грантове на Световната програма по прехраната. Тя купува пшеницата, която раздава, 
от Украйна, а Киев очаква намаляване на посевите с една пета. Още преди войната поради недостиг на средства 
Програмата на ООН оряза дажбите за 17 африкански страни, а сега донорите са насочили вниманието си към конфликта в 
Европа. 
 
БНР 
 
√ Библиотекарите празнуват, изложба за Паисий в Националната библиотека 
На 11 май православната църква чества Деня на Светите равноапостоли Кирил и Методий, създатели и разпространители 
на първата славянска азбука - глаголицата. 
В храмовете в цялата страна ще бъде отслужена Света литургия. А в Ново село вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде 
гост на честванията за 150-годишнината на Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" -  първото базово училище, 
въвело кабинетната система. 
Днес е и патронният празник на Националната библиотека "Свети Свети Кирил и Методий", където по този повод ще бъде 
открита изложба в чест на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от написването на неговата "История 
славянобългарска". 
Днешният 11 май освен църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий е и професионален празник на 
библиотекаря. У нас този ден се отбелязва от 2006 година. 
В експозицията по повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски ще бъдат изложени 26-те оригинални преписа 
на „История славянобългарска“, които се съхраняват във фонда на библиотеката. 
Изложбата е озаглавена „Олтари на народната памет“. Това е възходяща хронология на преписите и преработките на 
произведението. Те ще бъдат придружени от пояснителни текстове и илюстративен материал, свързан с историята и 
мястото на тяхното създаване. 
На събитието ще бъде представено и електронно издание на Котленския препис на Паисиевата история, направен от поп 
Стойко Владиславов (по-известен като Софроний Врачански) през 1765 г. 
Навръх празника на Светите братя Кирил и Методий официално стартира Националната програма „Фонд „Стефан 
Стамболов“, създадена по личната инициатива на министър-председателя Кирил Петков. 
Проектът дава възможност на мотивирани български студенти да получат от държавата финансиране за магистратура до 
200 000 лева на година, за да се обучават в най-елитните университети в света, ако след завършването си се върнат да 
работят у нас поне три години. 
"Честит празник на светите братя Кирил и Методий. Двамата братя отварят път на народа ни към просвещение чрез 
българската азбука. Следвайки тяхното дело през вековете, хората на словото и знанието създават ценности и обединяват 
обществото ни около значими каузи", заявява Петков. 
 
√ Управляващата коалиция постигна съгласие по Националния план за въвеждане на еврото 
Има съгласие и по предложените от кабинета антиинфлационни мерки 
Партньорите от управляващата коалиция постигнаха съгласие по Националния план за въвеждане на еврото. 
На продължилия близо три часа извънреден експертен съвет, свикан от вицепремиера Асен Василев, те са се разбрали 
датата за влизане на еврото да остане 1 януари 2024 г., а планът да влезе да обсъждане в парламента. 
"Срещата мина стандартно, обсъдихме антиинфлационните мерки, което беше най-важното, и сега ще ги обсъдим и в 
партиите, но има единомислие по по-голямата част от тях", каза Ивайло Мирчев от "Демократична България" пред 
журналисти след края на Експертния съвет на управляващата коалиция в Министерството на финансите. 
"Обсъдихме темата за еврото. На този етап продължаваме да работим по датата 1-ви януари 2024 г., както беше заявено 
още през 2017 г. Тук става дума за план, който е оперативен, който е за техническа подготовка на банките, а иначе, по 
отношение на стратегическата част, тепърва в Народното събрание ще си има дебат", заяви още Мирчев. 
Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров уточни, че е постигнато съгласие 
и за предложените от кабинета антиинфлационни мерки: 
"В момента разчетите вече са готови. Това, което ще направим сега, е да се върне при парламентарните групи и да ги 
обсъдим с тях. Имаме достатъчно буфер да работим с бюджета, така, че да можем да подкрепи хората по възможно най-
добрия начин". 
Председателят на бюджетната комисия в парламента Любомир Каримански от "Има такъв народ“ каза, че се работи от 
гледна точка на стратегическите приоритети за въвеждане на еврото и в същото време по т. нар. "технически и оперативен 
план". 
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"Казах, че може да бъде обсъден в бюджетната комисия. Стратегическите приоритети е нормално да бъдат обсъдени там", 
отбеляза той след края на срещата. 
"Мисля, че всички разбрахме колко е важно стратегическите приоритети да бъдат обсъдени там, където им е мястото - в 
бюджетната комисия, в парламента дори, но всички се съгласихме, че има още какво да се прави", отговори Каримански 
на въпрос дали има разминаване между партньорите. 
Tой каза, че докато не са получили нищо допълнително като анализ, датата за влизане в еврозоната остава 1 януари 2024 
г. 
"Когато получим необходимите анализи от Министерството на финансите и от останалите институции, тогава вече ще 
преценим всичко, дали "се връзва" така, както е планирано", допълни Каримански. 
 
√ Има готова методика за индексиране на договорите с пътните фирми 
Има готова методика и решение как ще бъдат индексирани договорите с пътните фирми. Необходимо е обаче допълнение 
в Закона за обществените поръчки. Това каза пред комисията по регионална политика ресорният министър Гроздан 
Караджов: 
"За да се приложи индексацията, няма да може само с методика на Агенцията за обществени поръчки. Ще трябва и текст, 
който да дава такова правомощие на Министерски съвет да приеме такава методика. Ето защо вариантът, който се 
надяваме народните представители да припознаят, е: "Изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат 
на установена бързо растяща инфлация се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет"". 
Вече са разплатени 110 млн. лв. от гласуваните 50 процента от Народното събрание дължими суми към пътните фирми на 
обща стойност 654 млн. лв. Министерството на регионалното развитие ще поиска допълнително половин млрд. лв. при 
актуализацията на бюджета.   
 
√ Нова кредитна програма за малки и средни предприятия 
Министерството на иновациите и растежа обяви нова кредитна програма от 96 милиона лева за гарантиране на заеми на 
малките и средни предприятия. Седем търговски банки ще отпускат кредитите, без обезпечение. 
Парите целят да осигурят ликвидност, възможност за нови инвестиции и растеж на малките и средни компании. 
Кредитите ще се предоставят от банките партньори през Фонда на фондовете в размер до 3 милиона лева. 
Заемите ще се изплащат в срок до 84 месеца и при максимален гратисен период от 12 месеца. 
През тази гаранция ще се осигури цялостен кредитен портфейл от 240 милиона лева, съобщи министър Даниел Лорер. 
Парите ще се отпускат по съкратена административна процедура в рамките на пет работни дни: 
"Най-ценното и важното в тази програма е нейната наличност, възможността на българските фирми да получат кредити 
без обезпечения сега, тогава, когато много от тях може би биха били затруднени изобщо да имат отношения със своята 
банка". 
 
√ Даниел Лорер смята, че страната ни с лекота ще покрие критериите за еврозоната 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер смята, че страната ни с лекота ще покрие критериите за членство в 
еврозоната. 
Министърът съобщи още, че пакетът с антиинфлационни мерки, който правителството обсъжда, предвижда един 1,5 
милиарда лева в помощ на бизнеса и пенсионерите. 
Пакетът с антиинфлационните мерки все още не е окончателно финализиран, съобщи министър Даниел Лорер, но по 
основните му параметри в управляващата коалиция вече е постигнато съгласие: 
"Част от тях ще бъдат ДДС-ориентирани, част от тях ще бъдат акцизно ориентирани и, разбира се, в подкрепа за най-
слабите". 
Няма разминаване и по датата за присъединяването ни към еврозоната - 1 януари 2024 година, обяви министърът. 
Той обаче не пожела да коментира критериите за дефицит и инфлация, които страната ни трябва да покрие: 
"Самите критерии в Европейската комисия продължават да се обсъждат. Знаете, че има общия критерий "Маастрихт" за 3 
процента дефицит, но Covidмерките бяха изключени от него. На фона на настоящата инфлация аз допускам, че е много 
възможно на ниво Европейски съюз да има още изключения за финансови мерки на държавите, които няма да влизат в 
трите процента". 
 
√ Зам. министър Карина Ангелиева: „Очакваме помощта за възстановяване да достигне до около 1000 предприятия.“ 
До 23 май е отворено кандидатстването по новата програма за възстановяване на българските малки и средни 
предприятия, чрез подобряване на енергийната ефективност 
Напълно ново финансиране за безвъзмездна помощ от Европейския съюз е програмата REACT-EU. Чрез нея Европейският 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) подпомага българските малки и средни предприятия да се възстановяват от 
икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро). 
Целта е да бъде предоставена фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия, благодарение на която 
да подобрят енергийната си ефективност. С този важен инструмент, те ще могат да се стабилизират след икономическите 
трусове през последните две години и да продължат устойчивото си развитие. Гъвкавостта на правилата за прилагане, 
заедно с финансовото разпределение и използване на съществуващите програми до 2023 г., са основните елементи от 
които зависи успешното прилагане на REACT-EU. 
Повече за характеристиките на новата програма за възстановяване и за фирмите, които могат да кандидатстват, разказва 
Карина Ангелиева, заместник-министър на иновациите и растежа. 
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Какво включва подобряването на енергийната ефективност? 
Енергийната ефективност за бизнеса е начин с по-малко ресурси и с по-ниски разходи за тях, да се произвежда същото или 
по-голямо количество продукция. Правилното управление на енергията повишава конкурентоспособността на 
предприятията. Енергийната ефективност е и условие да вървят към възстановяване с мисъл за растеж или инвестиции в 
иновации. В Министерството на иновациите и растежа изхождаме именно от това в желанието си да инвестираме 
национални и европейски средства в процеса на енергиен преход на икономиката на България и отделните предприятия 
– от по-ресурсоемки да се превърнат в по-енергийно ефективни, зелени и дигитални. Първата стъпка в тази посока, първата 
финансова „инжекция“ е мярката „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“. Разбира се, тя няма да е единствената. В Плана за възстановяване и устойчивост, 
който България вече защити пред ЕК, има заложени 200 млн. лв. за инвестиции във възобновяеми източници за 
производство на електрическа енергия за собствено потребление. Например фирмите да изграждат мощности до 1 MWh. 
Ще инициираме разговори с различните браншови организации по тази тема за нуждите на отделните бизнеси. Надяваме 
се до края на годината мярката да стартира, а в началото на другата да имаме първите подписани договори. Отделно, ще 
има голямо финансиране за внедряване на иновативни решения, зелени производствени линии и др. 
Но, наистина най-близо е реализацията на мярката за подобряване на енергийната ефективност в МСП. Предприятията са 
двигател на много иновации в обществото и в публичния сектор, затова тръгваме с нея. Надяваме се да постигнем двоен 
ефект - да помогнем на бизнеса да спестява ресурс и да инвестира в хора, а едновременно с това да  върви към зелен 
преход и намаляване на вредните последици за околната среда. С новата процедура ще подпомогнем възстановяването 
на компаниите от Ковид кризата и ще им дадем  възможност за устойчиво развитие. Те могат да получат между 25 000 лв. 
и 150 000 лв. в зависимост от нуждите им. Съфинансирането е 50%. Това ще ни даде сигурност, че ще подкрепим тези, 
които искат да подобряват средата и работния си процес. Очакваме помощта да достигне до около 1000 предприятия. 
Кандидатстването започна на 3 май и ще приключи на 23 май. Вече пуснахме подробна инструкция и видео с 
необходимите стъпки за попълване на електронните формуляри. Всички проектни предложения ще бъдат оценени от 
експертите на Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството. Финансиране ще 
получат одобрените по реда на постъпването им. За онези, за които не достигне ресурс, ще се търсят допълнителни 
средства. С парите могат да се купуват различни машини, съоръжения, модерни системи, както и да се извършват 
необходимите строително-монтажни дейности. Например, някоя фирма може да има нужда от изолация, а друга - 
термопомпи или слънчеви системи за отопление на вода. Всички допустими за закупуване активи сме приложили като 
списък в пакета с документи за кандидатстване. Предварително сме направили пазарно проучване, за да избегнем 
изкуственото повишаване на цените. 
За фирми от кои сектори е най-подходяща процедурата? 
С отворената към момента процедура ще подкрепим предприятията от преработващата промишленост (сектор С съгласно 
Класификацията на икономическите дейности). Този сектор е един от най-засегнатите от увеличението на цените на 
електроенергията. Като насочим ресурс към него, ще постигнем бързо и значимо намаляване на разходите както за ток, 
така и за природен газ, течни горива и други енергоносители. Смятаме, че инвестицията в тези фирми ще има голяма 
добавена стойност върху цялата икономика и то съвсем скоро. Не трябва обаче да оставате с впечатление, че само този 
бранш ще получи подкрепа за подобряване на енергийната ефективност. Вече споменах проекта за нови ВЕИ за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.Той ще е насочен към всички сектори с 
изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“. За целия бизнес спектър ще бъде разработен и 
гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия в предприятията. 
Може ли да се определи регионално разпределение на компаниите, които се очаква да кандидатстват? 
Ако говорите за квоти, не. Процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ще се 
реализира в цялата страна. Няма регионално разпределение на бюджета по нея, нито регионална приоритизация на един 
или повече региона за сметка на други. Очакваме интересът да е голям. По предишни мерки за енергийна ефективност 
сме имали голям интерес например от бизнеса в Пловдив, София, Бургас, Варна и Стара Загора. 
Конкурентноспособен ли е българският бизнес от гледна точка на енергоефективност? Кои са най-важните промени, 
които е необходимо да бъдат направени? 
Българската икономика е една от най-ресурсоемките в ЕС. Изоставаме сериозно от държавите-членки на общността при 
прилагането на принципа на кръгова икономика, както и по внедряване на модерни и иновативни решения и зелени 
линии. Икономиката ни изразходва средно 3,5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП спрямо 
средния енергиен разход в ЕС. Енергийната интензивност на българската промишленост остава най-висока с почти тройно 
по-високо ниво спрямо средното за ЕС. В тази връзка предприемането на целенасочени действия за подобряване на 
енергийната интензивност на икономиката е от първостепенно значение. Инструментът REACT-EU, по линия на който са 
осигурени допълнителните средства по ОПИК от втория транш на ЕК за 2022 г., изисква средствата да бъдат договорени и 
отчетени до края на следващата година. Трябваше да разработим опростен високоефективен механизъм за подкрепа с 
бърз резултат, който да улесни достъпа до средства за предприятията. Това изключва изискване за енергиен одит от 
предприятията, каквато е обичайната практика. При следващи мерки за енергийната ефективност ще има възможност за 
реализиране на по-широкомащабни инвестиции, които включват и подкрепа за енергийно-ефективно производствено 
оборудване. Остарялата производствена база е една от основните причини за лошите енергийни показатели на 
предприятията. С 260 млн. лв. от Плана за възстановяване ще помогнем на около 1000 предприятия да повишат своята 
производителност, да създават продукти и услуги с висока добавена стойност, но и ще допринесем за модернизиране на 
техническата база, което неизменно води и до подобряване на енергийната ефективност. 
Какви са регулациите за прозрачност на финансовото разпределение на средствата по  REACT-EU? 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-6002-vzstanovyavane-na-msp-chrez-podobryavane-na-energiynata-efektivnost
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Механизмите на разходване на средствата по мерките, финансирани със средства от инструмента REACT-EU, не са по-
различни от останалите. Предприятията трябва да имат одитна следа за извършените разходи. Трябва да се спазват 
изискванията за липса на двойно финансиране и за устойчивост на инвестицията поне три години след приключване на 
проекта. От гледна точка прозрачност на дейността на Управляващия орган може да се каже, че всяка стъпка е публична и 
видима. Дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма, където се взимат всички важни решения, 
свързани с изпълнението на ОПИК, са публични и се публикуват след всяко заседание. Документацията по процедурите се 
качва първо за обществено обсъждане, а при официалното им обявяване полагаме максимални усилия да ги 
популяризираме. Критериите за оценка към проектите са формулирани ясно и не позволяват тълкуване, за да може всички 
предприятия предварително да се запознаят с тях и да преценят дали са допустими по посочената процедура. 
 
√ Нарастване на производството и търговията на дребно при спад на строителство през март 
През март 2022 г. промишленото производство нараства за десети пореден месец, оборотите в търговията на дребно 
нарастват за седми пореден месец, а строителството бележи спад за трети пореден месец от началото на годината, 
показват данните на Националния статистически институт. 
Промишленото производство се увеличава през март с цели 5% спрямо февруари, когато нарасна с 0,3%, като това 
представлява непрекъснато подобрение на промишлеността от юни 2021 година насам. 
Производственият растеж се дължи най-вече на увеличение с 18,2% при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ, с 6,5% в добивната промишленост и с 1,6% в преработващата промишленост. 
Спрямо годината по-рано (март 2021 г.) промишленото производство нараства с 19% (най-добър растеж от близо година 
насам), като най-солиден ръст от цели 51,1% отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 
газ, добивната промишленост нараства с 19,4%, а преработващата - с 13,3 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през март обаче се понижава с 0,4% спрямо февруари, когато се 
сви с 0,7%, като това представлява спад за трети пореден месец от началото на 2022 г. Продукцията от гражданското и 
инженерно строителство се понижава през март с 0,4%, като и продукцията от сградното строителство се свива с 0,4 на сто. 
На годишна база строителната продукция през март се повишава с 1,6% след растеж с 3,7% през февруари 2022 г. Сградното 
строителство нараства на годишна база през март с 4,2%, докато гражданското и инженерното строителство се свива с 1,6 
на сто. 
През март 2022 г. НСИ отчита увеличаване в търговията на дребно за седми пореден месец, като оборотът нараства с 
1,6% спрямо февруари, когато се повиши с 0,2 на сто. 
На годишна база растежът при търговията на дребно се ускори през март до 9,6% от 6,6% през февруари, нараства солидно 
за тринадесети пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в промишленото производство и в търговията на дребно продължава да се 
подобряват и през първия месец от руската военна инвазия в Украйна, която провокира ускорена нарастване на 
енергийните цени и на инфлацията. 
 
√ Превозвачите отменят протеста си 
Координационният съвет, занимаващ се с организацията на протеста на превозвачите е решил днес протест да няма. 
Шофьори на ТИР-ове и автобуси, които все още не знаят за решението за отлагане на протеста са връщани от 
организаторите. Превозвачите очакват и отговор защо вчера при наличните документи за разрешението на протест от 
страна на Столичната община и СДВР, не бяха допуснати в центъра на София.  Йордан Арабаджиев от Съюза на 
международните превозвачи обясни за "Хоризонт": 
"Снощи след дълги обсъждания щабът на протеста прецени, че в днешния ден няма да се провеждат протестни действия. 
Днес в движение ще решаваме как ще продължим. За нас беше от ключово значение това, което се случи снощи, че 
полицията дойде, започна да действа извън рамките на нормалното, според нас, и поради тази причина ние не искаме да 
има ескалация на напрежението. За да се предпазим от възникване на такова напрежение, преценихме, че в днешния ден 
няма да има протестни действия". 
 
√ Общините имат нужда от още 110 млн. лв. за скъпите енергоносители 
Интервю на Диана Дончева със Силвия Георгиева 
"Всички общини се стремяха да газифицират своите услуги, тъй като е по-екологично и по-евтино. Направихме големи 
инвестиции в онзи етап, когато се отчиташе, че това е по-зелено решение. Сега сме изправени пред нова ситуация." Това 
каза пред БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. 
"Много ни тежат разходите за енергоносителите – за електроенергия и за газ", посочи Георгиева. 
Общините имат нужда от 110 милиона лева допълнително за периода от октомври 2021 г. до 30 юни на настоящата, за да 
покрият разходите си за енергоносители, уточни тя. 
"За съжаление тази компенсация не я получихме. Все още се надяваме и очакваме при преговорите за актуализацията да 
получим тези 110 милиона, които значително ще облекчат общинските бюджети и ще ни останат средства за други 
политики, например безплатните детски градини." 
Общините продължават да са в кризисен режим на работа, подчерта Силвия Георгиева. 
"Продължаваме да работим в авариен режим. Недостигът на средства е хроничен. Антикризисните мерки, които се 
обсъждат в парламента и в публичното пространство не адресират конкретно проблеми на общините, но ние сме 
подготвили разчети и ще ги обсъдим с Министерството на финансите по повод предстоящата актуализация на Бюджет 
2022." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101644749
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√ Цветослав Цачев: Не американското правителство продава природния газ 
"Липсата на газ ще доведе до липса на електричество – това е големият проблем за Европа" 
Интервю на Диана Дончева с Цветослав Цачев 
Цената за доставката на втечнен газ няма да бъде договорка между държави, продават го частни компании. Това заяви 
пред БНР финансовият анализатор Цветослав Цачев. "Американското правителство не е това, което продава природния 
газ, правят го частни компании и би трябвало да го получим на пазарни цени. Това да знаем какви ще бъдат те през юни 
(договорката бе огласена след среща на Кирил Петков с Камала Харис - бел. ред.), е трудна задача", посочи Цачев в 
предаването "Преди всички". 
Той обърна внимание върху максимално натоварената инфраструктура, която транспортира втечнения газ, като уточни, че 
транспортът на втечнен газ е бавен - огромните кораби, които го транспортират, пътуват бавно. "Не съществува 
инфраструктура, която може да замести сегашните руски доставки. Години наред трябва да се създават нови заводи и нови 
кораби за доставки", поясни експертът. 
Цачев очерта като проблем дали този капацитет ще успее да покрие нашите загуби – това че няма да получаваме 3 
милиарда кубични метра годишно. "Находището в Чирен също е празно и ще трябва да бъде запълвано", допълни той. 
Анализаторът подчерта, че азерският газ също е ограничен в добива и транспортната инфраструктура. "Ако купуваме руски 
газ през посредник Турция или Сърбия - нещо, което Полша прави през Германия, това също би увеличило цената, 
отбеляза Цачев". 
Китай и Азия са най-силните потребители в момента, посочи той. 
Липсата на газ ще доведе до липса на електричество – това е големият проблем за Европа, особено за Германия, изтъкна 
Цачев, който обърна внимание върху възможен "опустошителен ефект върху икономиката". 
"Дори само това, което наблюдаваме в момента, създава предпоставки за рецесия в световен мащаб." 
Според Цачев икономиката на Европа се намира в сравнително слабо състояние и продължаващо разслоение може да 
доведе до големи социални протести. "Ако оставим настрана политическия аспект, чисто икономически е невъзможно до 
края на годината ЕС да се откаже от руския петрол", категоричен е финансовият анализатор.  
Повече по темата чуйте в звуковия файл.  
 
√ Църквата чества Светите равноапостоли Кирил и Методий 
На 11 май църквата отбелязва празника на Светите равноапостоли Кирил и Методий. 
Първи известия за празнуването на братята Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжнина намираме в 
"Христоматия славянского язъка" от 1852 година на Неофит Рилски. 
През 1857 година денят на Светите братя е почетен в българската църква "Св. Стефан" в Цариград заедно със служба и за 
Свети Иван Рилски. От страниците на "Цариградски вестник" от 26 април 1858 година будните ескизаарски граждани 
научават, че в Пловдив и други градове българите започнали да честват вместо "Три светии" "Св. Св. Кирил и Методий" 
като училищен празник. 
От 1863 година 11 май се установява като църковен празник на Светите равноапостоли Кирил и Методий. След 
Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители.  
През 1892 година в Русе Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва "Върви, народе възродени". През 
май 1901 година учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към стихотворението. С 
въвеждането на Григорианския календар през 1916 година празникът, отбелязван от държава и църква, вече се чества на 
един ден – само на 24 май. След 1969 година се провежда изкуствена секуларизация чрез отделяне на църковния от 
светския календар, затова днес вече имаме два празника – църковен (11 май) и светски (24 май). 
В годините на засилен интерес към историческо ни минало и преоткриване на важни моменти, свързани с периоди на 
възход на българската държава, нашите възрожденци отделят достойно място на ролята на славянските просветители за 
културно-историческото развитие на Източна Европа. 
След повече от един век - през 1980 година, това признание идва и от папа Йоан Павел II, който ги обявява за покровители 
на Европа.  
 
√ Великотърновският университет отбелязва днес своя патронен празник 
Великотърновският университет отбелязва днес своя патронен празник. От името на академичната общност ще бъде 
поднесен венец на признателност пред паметника на светите братя Кирил и Методий до ректората. 
Приветствие на празника ще отправи ректорът професор Христо Бонджолов, след което слово ще произнесе и 
конституционният съдия професор Атанас Семов. А празничен благослов ще отслужи Великотърновският митрополит 
Григорий. 
 
√ Ловеч отбелязва своя празник 
В деня на светите братя равноапостоли Кирил и Методий Ловеч отбелязва своя празник с тържествена церемония по 
издигане на знамето на града, културни и спортни събития. 
От 9 ч. в катедралата "Св. Св. Кирил и Методий", която има храмов празник, ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи 
света литургия. 
От 11 ч. на площада пред катедралата тържествено ще бъде издигнато знамето на града, а след това е церемонията по 
връчване на званията "Заслужил гражданин на Ловеч", с които тази година ще бъдат удостоени актьорите Стоян Георгиев 
и Славка Георгиева. 
В Художествената галерия ще бъде представен алманахът за култура и изкуство "Мостове". 

https://bnr.bg/post/101644720
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От 18.30 ч. на централния площад Милица Гладнишка, Васил Спасов и „Михаил Йосифов секстет“ ще изнесат концерт – 
спектакъла "Живот като на кино". 
В 21.00 ч. започва концертът на Миро, а след него е празничната заря. 
По традиция в празничния ден ще се проведе и детският спортен празник "Пламъчета сини", както и лекоатлетическа 
щафета. 
 
√ Шумен празнува днес 
Решението 11 май да стане празник на Шумен е взето през 2000 г. Причината да бъде избрана точно тази дата е открито 
писмо на арменския пътешественик Минас Пъжишкян, в което той разказва, че през 1813 година, на 10-ти срещу 11 май, 
по време на посещението си в Шумен е бил поканен на вечеринка с театрално представление „по случай българския 
празник на писмеността”. 
Преди години учени от БАН потвърдиха тезата, че първото гражданско честване на Светите братя Кирил и Методий е било 
в Шумен, а не в Пловдив. Това дава основание Денят на Шумен да бъде отбелязан на 11 май. 
Празникът на града ще започне с Урок по родолюбие във всички училища и детски градини. 
От 10.30 ч. е ритуалът по издигане на знамената на ЕС, България и Шумен пред сградата на Общината. Половин час по-
късно ще се проведе тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат отличени тазгодишните носители на 
златна значка на Шумен и ще бъдат връчени наградите за изкуство и култура. 
По традиция на празничния 11 май е официалното откриване на фестивала „Нова българска драма“. Церемонията с 
изнасяне на театралната хоругва и запалването на театралния огън е в 18.30 ч. пред Драматично-кукления театър „Васил 
Друмев“. В него ще бъдат показани 16 спектакъла, ще има премиери на три книги и един филм. 
Празничният концерт, който общината подарява на жителите на Шумен, е с участието на един от най-популярните и 
обичани изпълнители в България Стефан Вълдобрев и групата „Обичайните заподозрени“. Той ще започне в 20 ч. в зала 
„Арена Шумен“, а входът е свободен. 
 
√ Ускоряване на германската инфлация през април до 40-годишен връх от 7,4% 
Германската годишна инфлация се ускори през април до нов 40-годишен връх от 7,4% с оглед на продължаващото рязко 
поскъпване на енергийните цени след началото на руската инвазия в Украйна, потвърждават предварителните данни на 
немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през април с 0,8% спрямо предходния месец, когато скочи с 2,5%. 
Инфлацията на годишна база се ускори до 7,4% от 7,3% през март, достигайки поредно най-високо ниво от есента на 1981 
година, когато също имаше ръст на цените на минералните петролни продукти в резултат на първата война в Персийския 
залив. 
 

Графика на месечната инфлация в Германия (спрямо година по-рано) 

 
 
Основният възходящ натиск върху инфлацията през април дойде от цените на енергийните продукти, които скочиха с 35,3% 
на годишна база след ръст с 39,5% през март. Солиден ръст с 98,6% имаше при цените на мазута, на моторните горива 
цените нараснаха с 38,5%, а на природния газ - 47,5%. 
След началото на руската инвазия в Украйна на 24-и февруари, цените на природния газ и минералните петролни продукти 
се увеличиха значително и продължават да оказват значително влияние върху все по-високия темп на инфлация в 
Германия. Допълнителни фактори за растящата инфлация през текущия месец бяха и оставащите проблеми с веригите на 
доставки, причинени от коронавирусната пандемия, както и значителното увеличение на цените на енергийните продукти 
нагоре по веригата на икономическия процес, посочва Destatis. 
Според немската статистика влиянието на войната в Украйна върху цените става все по-видимо. 
Има обаче солидно повишаване с 8,6% и на цените храните след растеж с 6,2% месец по-рано. По-високи цени 
бяха  регистрирани за всички групи храни, главно хранителни мазнини и масла (скок с 27,3%), месо и месни продукти (с 
11,8%), млечни продукти и яйца (с 9,4%) и пресни зеленчуци (с 9,3%). 
Цените на услугите се повишиха с 3,2% след растеж с 2,8% през март. 
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В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през април с 0,7% спрямо март, като растежът ѝ на годишна база се ускори до 7,8% от 7,6% месец по-рано. 
 
√ Гръцката инфлация достигна през април 27-годишен връх от 10,2% 
Гръцката инфлация нарасна през април до двуцифрено ниво за пръв път от 1995 г. насам, тъй като руската война в Украйна 
повиши допълнително и без това силно растящите енергийни цени. 
Спрямо година по-рано инфлацията в Гърция се ускори през април до 10,2% от 8,9% месец по-рано, достигайки най-високо 
ниво от февруари 1995 г. Хароминизираната в рамките на ЕС инфлация пък се повиши през април с 9,1%. 
Потребителските цени в страната се повишиха през април с 2,1% спрямо март, когато нараснаха с 2,7%, показват данните 
на гръцката национална статистика. 
 

Графика на индекса на потребителските цени (CPI) спрямо година по-рано 

 
 
Ценовият натиск се е увеличил значително при жилищните и комуналните услуги, нараствайки годишно с 35,2% след 
повишение с 29,9% през март най-вече в резултат на продължаващото нарастване на енергийните цени. 
Храните и безалкохолните напитки пък поскъпнаха през април с 10,9% след повишение с 8,1% през март, като 
същевременно транспортните цени нараснаха за втори пореден месец с 15,4%. 
Инфлацията се ускори, но в по-малка степен, и при стоки за дълготрайна употреба, домакински уреди и услуги (до 4,2% от 
3,7% през март), както и при цените в хотели, кафенета и ресторанти (повишение с 3,8% през април след нарастване с 2,8% 
през март), показват още данните на гръцката статистика. 
Подобно на други европейски държави Гърция се опитва да облекчи съкращаването на издръжката за живот с фискални 
мерки, за да помогне на домакинствата и бизнеса. От септември 2021 г. насам сметките за електроенергия се субсидират, 
като миналата седмица беше предоставена допълнителна държавна подкрепа за 3,2 млрд. евро, посочва агенция 
Блумбърг. 
Правителството също така планира временно да задържи увеличението на разходите за природен газ в сметките за 
електроенергия, компенсирайки до две пети от повишението на цените на киловатчас за потребителите, фирмите и 
фермерите. 
 
√ Ръст на основната инфлация в Унгария с 10,3% през април 
Централната банка на Унгария съобщи във вторник, че нейната данъчно коригирана базова инфлация е скочила до 10,3% 
през април от 9,1% през март. 
"Измерителите на банката за развитие на основната инфлация, улавящи устойчиви инфлационни тенденции, се повишиха 
спрямо предходния месец“, се казва в изявление на банката, цитирано от Ройтерс. 
Банката добави, че индикаторите, измерващи инфлационните очаквания на домакинствата, са се повишили през април в 
сравнение с предходния месец, "като стойността им е над целевия диапазон на централната банка". 
 
√ Украйна ще спре транзита на руски газ към Европа през Луганска област 
Украйна възнамерява да преустанови притока на руски газ към Европа през ключов транзитен пункт на фона на 
съобщенията, че украинските сили са завзели от руските войски няколко села на север и североизток от Харков - 
контраофанзива, която може да е сигнал за промяна в посоката на войната и да застраши основното настъпление на Русия. 
Междувременно американското разузнаване предупреди, че президентът на Русия Владимир Путин се готви за дълга 
война в Украйна. 
Руският президент се подготвя за продължителен конфликт в Украйна и няма да спре с Донбас, предупреди директорът на 
националното разузнаване на САЩ Аврил Хейнс. На изслушване в комисия на Сената Хейнс посочи, че Владимир Путин е 
решен да завземе сухопътен коридор до Приднестровието в Молдова. Той обаче "се изправя пред несъответствие между 
амбициите си и настоящите конвенционални военни способности на Русия", каза още Хейнс и добави, че руският 
президент "вероятно" разчита подкрепата на САЩ и ЕС за Украйна да отслабне, тъй като инфлацията, недостигът на храни 
и цените на енергията се влошават. 
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Американското предупреждение идва на фона на продължаващите ожесточени боеве на изток, където Русия се опитва да 
завземе територия. През последните дни обаче украинските войски съобщиха, че са превзели четири селища на север от 
Харков. Губернаторът на Луганск Серхий Гайдай каза, че регионът е бил атакуван над 20 пъти през последните 24 часа. 
В южния пристанищен град Мариупол руските сили продължиха атаката си срещу стоманодобивния завод "Азовстал", 
където се крият последните защитници на града. Помощник на кмета на града заяви, че най-малко 100 цивилни все още 
са блокирани там, както и около 1000 бойци. 
Службите за спешна помощ на Украйна съобщиха, че всички пожари, избухнали в резултат на вчерашните удари на Русия 
срещу черноморското пристанище Одеса, са били потушени. 
Междувременно украинският оператор на газопреносната мрежа обяви, че ще спре транзита на руски природен газ през 
Луганска област и обвини за решението си руските окупатори. 
От "Газпром" обявиха, че предлаганото превключване на спряната част от транзита през станция в контролираната от 
Украйна област Суми е технически невъзможно. 
 
√ 6 милиона украинци са напуснали страната си, 8 милиона са вътрешно разселени 
8 милиона вътрешно разселени, близо 6 милиона напуснали страната, още хиляди неотчетени цивилни жертви - това е 
актуалната статистика за човешката цена на войната в Украйна, изнесена от ООН. 
5,9 милиона са напусналите Украйна заради войната, а над 8 милиона са вътрешно разселените в рамките на страната след 
началото на бойните действия на 24 февруари, показват данни на ООН към началото на сегашния месец. Изследване на 
Международната организация за миграция показва, че вътрешно разселените са във все по-лоша хуманитарна ситуация.  
Някои от украинските бежанци вече се завръщат по домовете си, поне според кмета на Киев Виталий Кличко, който днес 
обяви, че 2/3 от около 3,5 милиона жители на украинската столица са се върнали след утихването на преките бойни 
действия около града. 
Не такава е ситуацията на Изток и Юг, където руската армия пренасочи усилията си.  
Загиналите в Украйна цивилни лица са с хиляди повече от досега отчетената статистика. Това съобщи Матилда Богнер от 
мисията за човешки права на ООН в нападнатата страна. До момента официалният брой на цивилните жертви на войната 
е 3381. Богнер допълни, че до делегацията са достигнали нови доказателства за убийства и сексуално насилие в районите 
на Киев и Чернигов, а точната статистика е невъзможна предвид продължаващите бойни действия. 
"Голямата черна дупка е Мариупол, където достъпът ни е затруднен. Смятаме, че в следствие бойните действия там има 
още хиляди цивилни жертви, но още не можем да потвърдим точния им брой" 
Властите в Украйна търсят начин да евакуират ранените бойци, които все още се намират в завода Азовстал - последното 
укрепление във вече контролираното от Русия пристанище Мариупол. Според вицепремиера Ирина Верешчук в 
металургичния комплекс все още има над 1000 украински бойци. По-рано представител на украинските местни власти в 
града заяви, че в Азовстал са останали и най-малко 100 цивилни. 
 
√ Беларус разполага специални части по границата с Украйна 
Беларус ще разположи войски за специални операции в три района близо до южната си граница с Украйна, съобщиха 
въоръжените сили на страната във вторник, докато президентът Александър Лукашенко „изтъкна ролята на произведените 
в Русия ракети за укрепване на отбраната на страната, предава "Ройтерс". 
Близък съюзник на Русия, Беларус заяви през март, че въоръжените ѝ сили не участват в това, което Москва нарича 
"специална операция" в Украйна, но страната послужи като отправна точка на Русия да изпрати хиляди войници през 
границата на 24 февруари, коментира агенцията. 
От месеци Минск се оплаква, че страните от НАТО струпват войници близо до границите му - Полша, Литва и Латвия са 
членове на алианса - и в отговор увеличава броя и интензивността на собствените си военни учения. 
"Съединените щати и техните съюзници продължават да увеличават военното си присъствие на държавните граници на 
Република Беларус", заяви началникът на Генералния щаб Виктор Гулевич.  
"Тези части са се увеличили повече от два пъти през последните шест месеца като количество и качество". 
"Беларус разполага с подразделения за противовъздушна отбрана, артилерия и ракети за учения в западната част на 
страната", каза Гулевич. 
Президентът Лукашенко заяви, че Москва се е съгласила да помогне на Минск да произвежда ракети, подобни на 
"Искандер", които Русия използва в Украйна, и че иска Беларус да продължи да използва произведените в Русия зенитно-
ракетни системи С-400 и С-300. "Ние сме реалисти, разбираме, че няма да успеем да победим НАТО. Но можем да нанесем 
щети, особено на онези територии, от които ще бъдем атакувани", каза Лукашенко. 
 
√ Камарата на представителите одобри помощ за Украйна за 40 млрд. долара 
Камарата на представителите одобри във вторник пакет от помощ за Украйна на стойност 40 млрд. долара, което е 
увеличение спрямо първоначалното искане на президента Джо Байдън за 33 млрд. долара, предаде АФП. 
Законопроектът, предвиждащ военна, хуманитарна и икономическа помощ за Украйна, бе одобрен в долната камара на 
американския Конгрес с убедително мнозинство от 368 срещу 57 гласа, след като лидерите на демократите и 
републиканците постигнаха споразумение по детайлите в него. Всички гласове "против" бяха от лагера на републиканците. 
Очаква се Сенатът да гласува законопроекта до края на тази или следващата седмица 
Конгресмените гласуваха след предупреждение от президента Джо Байдън, че Украйна скоро може да се окаже без 
финансиране за борбата срещу инвазията на Русия. 
"С този пакет помощи Америка изплаща силно послание до света за нашата твърда решимост да стоим до смелия народ 
на Украйна до победа", заяви председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси. 
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Законопроектът ще предостави на Украйна военна и икономическа помощ, ще подпомогне регионалните съюзници, ще 
попълни запасите от оръжия, които Пентагонът е изпратил в чужбина, и ще осигури 5 млрд. долара за справяне с глобалния 
недостиг на храни, причинен от войната, която осакати обикновено стабилното производство на много култури в Украйна, 
посочва БТА, цитирайки Асошиейтед прес. 
Така американската подкрепата за Украйна от началото на руското нахлуване на 24 февруари достигна близо 54 млрд. 
долара, включително 13,6 млрд. долара, които Конгресът одобри през март. Това е с около 6 млрд. долара повече, 
отколкото САЩ са похарчили за цялата си чуждестранна и военна помощ през 2019 г., отбелязва АП. 
Лидерите в Камарата постигнаха в понеделник споразумение за отпускане на още 6,8 милиарда долара към поисканите 
33 милиарда от Байдън, за да се помогне на Киев да отблъсне инвазията. Допълнителните средства включват още $3,4 
милиарда военна и хуманитарна помощ към поисканата. 
 
√ За американците инфлацията е основен проблем за икономическото възстановяване след Covid-19 
Социологически проучвания в САЩ  показват, че според американците инфлацията е основният проблем  и заплаха за 
икономическото възстановяване след Covid-19. 
Преди да излязат последните данни за нивото на инфлацията в САЩ през април президентът Джо Байдън говори за 
причините, довели до нарастване на цените и опитите на американската администрация да укроти този процес. 
След като за месец март беше отбелязана инфлация от 8,5% преди Министерството на труда да съобщи данните за месец 
април, президентът Джо Байдън побърза да заяви,че намаляването на цените е основен приоритет. 
Според него Covid пандемията и войнатав Украйна са главните причини  инфлацията в  САЩ да стигне до най-високото 
ниво за последните повече от 40 години. Той  заявява,че в момента се разглежда  отмяната на някои от митата на китайския 
внос с цел това да помогне за контролиране на  потребителските  цени, защото въпреки ниското ниво на безработица 
(3,6%) високите сметки за  бензин и храна подкопават заплатите и предизвикват безпокойство. 
Байдън акцентира върху усилията на администрацията да намали разходите за лекарства отпускани с рецепта и с 
настояването да повиши данъците за най-богатите американци, което вероятно няма да се случи, но може би ще бъде от 
полза за изборите през ноември. 
 
3e-news.net 
 
√ От юни България ще получава втечнен природен газ на цени, по-ниски от текущите при „Газпром“ 
Премиерът Кирил Петков се срещна с вицепрезидента на САЩ Камала Харис и обсъдиха енергийните доставки 
Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с вицепрезидента на САЩ Камала Харис. В рамките на разговора 
им в Белия дом двамата обсъдиха стратегическото партньорство между София и Вашингтон и възможностите за 
задълбочаване на сътрудничеството в интерес на двете страни. Това съобщиха от правителствената информационна 
служба. 
Войната в Украйна също бе важна тема от срещата на Петков и Харис. Българският министър-председател посочи, че 
случващото се в Европа е ясен знак за необходимостта от ускорени и реални мерки в енергийната сфера. Вицепрезидентът 
Камала Харис поздрави България за решителните действия, с които отстоява своя енергиен суверенитет. От своя страна 
премиерът Петков посочи, че партньорството на София и Вашингтон е важна част от постигането на газова независимост 
на България, наред със солидарната подкрепа на ЕС. 
Договорено беше и извършването на реални доставки на втечнен природен газ към България на цени, под тези на 
„Газпром“, които да започнат от месец юни. От правителството не дават подробности какви цени и количества са 
договорени по време на срещата. Вероятно входна точка за доставките ще бъде гръцкия терминал "Ревитуса", при който 
има свободен капацитет, коментират запознати. Остават спорен въпроса кой ще бъде доставчика на синьото гориво, а 
получател вероятно ще бъде "Булгаргаз". 
Потреблението на природен газ у нас през лятото е значително по-малко, спрямо зимната консумация и заради това 
спирането на доставките към"Булгаргаз" от страна на "Газпром" засега не се усеща осезаемо от бизнеса и домакинствата. 
По-рано през деня министър-председателят Кирил Петков проведе разговор с държавния секретар Антъни Блинкен в 
Държавния департамент. Двамата обсъдиха възможностите за партньорство със САЩ за енергийна диверсификация на 
България и на региона. Петков и Блинкен разговаряха също за модернизацията на българските въоръжени сили, както и за 
стабилността и развитието на Западните Балкани. 
 
√ Министерство на финансите одобри 300 млн. лв. нов дълг от ДЦК при 1.33% годишна доходност 
Най-много дългови книжа са купили банките, следвани от пенсионните и гаранционните фондове 
С един ден закъснение Министерство на финансите одобри офертите за 3.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) от 
проведения от Българската народна банка (БНБ) пети за настоящата година аукцион на 9 май. Обикновено до края на деня, 
в който се провежда аукицона, финансовото ведомство съобщава резултати. Забавяне обикновено има, само ако 
подадените оферти не се одобряват, както се случи на аукциона, проведен на 4 април 2022 година. 
На проведения вчера аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при 
среднопретеглена годишна доходност в размер на 1.33%, с падеж 17.05.2025 година, съобщи финансвото водемство. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 460.00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.53. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 78 базисни точки. 
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките (47.6%), следвани от пенсионни фондове (34.9%), 
гаранционни фондове (10.0%), застрахователни дружества (6.7%) и инвестиционни посредници (0.8%). 
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Така общата набрана сума от вътрешния дългов пазар досега през 2022 година достигна 1.8 млрд. лева. През настоящата 
година България не е излизала на международните пазари на облгации, което означава, че има възможност за нови 
дългови емисии на държавни облигации както на междуанародните пазара, така и на националния в размер на 5.5 млрд. 
лева. 
Да припомним, че според приетия държавен бюджет за 2022 година, Министерство на финансите може да пласира 
държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са 
за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния 
дефицит. 
В предишните три успешни аукциона през 2022 година бе постигната средна годишна доходност между 0.55% и 1.33%: 
- на 14 март бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 3.5-годишната емисия 
BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.55%; 
- на 21 март бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 7.5-годишна емисия 
BG2040121217 с падеж 24.05.2029 годна и постигната средна годишна доходност от 1.33%; 
- на 11 април бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше преотворена 3.5-годишната емисия 
BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от  0.88%. 
 
√ Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 8 май намалява с 35.26 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 23.45 процента, а в 
разпределителната – с 18.64 на сто 
Производството на електроенергия продължава да държи висок положителен дял. Запазват се и данните за по-силно 
потребление. Високо остава в процентно отношение  салдото (износ-внос), но спрямо предходни периоди се наблюдава 
съществен спад. Участието на базовите централи продължава да е водещо. Промяна се наблюдава по отношение на 
участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Не са 
радостни данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), предвид поредното влошаване на показателите. 
Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България 
за времето  1 януари - 8 май (1.01.2022 г. – 8.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до осмия ден на месец май тази година достига до обем от 
19 867 741 MWh. Това представлява ръст от 17.40 % спрямо същия период на предходната 2021 г.(плюс 19.02 % отчетени 
за сравнявания период преди две седмици до 24 април) За сравнение тогава производството на електроенергия е било в 
обем от 16 922 451 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първи януари до осми май тази година запазва 
положителната си тенденция и достига до обем от 15 087 334 MWh, което е повишение с 1.79 % (плюс 1.72 % отчетени за 
сравняван период преди две седмици). Година по-рано, през посочения период потреблението на електроенергия е 
възлизало на 14 822 329 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително и запазва висок дял в процентно отношение, но предвид по-ранни отчетни 
периоди се наблюдава промяна в посока към понижение. Така за времето от началото на годината към осмия ден от петия 
месец салдото (износ внос) е от порядъка на 4 780 407 MWh и се увеличава със 127.63 % в сравнение с аналогичния период 
от предходната 2021 г.(плюс 155.66 % отчетени преди две седмици) За сравнение, тогава салдото (износ-внос) е било в 
обем от 2 100 122 MWh. 
Базовите централи продължават да държат висок положителен дял и за отчитания сравняван период той достига до обем 
от 16 906 551 MWh, което представлява ръст от 26.62 %(плюс 27.85 % преди две седмици). През аналогичния период от 
първия ден на януари до осмия ден на месец май миналата година участието на базовите централи е било в обем от 
порядъка на 13 351 883 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително, но предвид по-ранни отчетни периоди се 
наблюдава и промяна в показателите. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава положително и за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец 
май нараства до 582 453 MWh, което е увеличение с 23.45 % спрямо същия период на предходната 2021 г.(плюс 27.02 % 
отчетени две седмици по-рано) Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 417 812 MWh. По-добрите данни се 
дължат на увеличението на вятърните (плюс 22.07 %) и фотоволтаични (плюс 36.42 %) мощности, както и на биомасата 
(плюс 0.40 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето на сравнение от началото на годината до осмия ден от петия месец 
нараства до обем от 820 175 MWh. Това е ръст от 18.64% в сравнение с аналогичните дни на миналата година (плюс 21.81 
% отчетени преди две седмици), когато участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 691 317 MWh. 
По-добрите данни за посочения сравняван период са в резултат на ръста по отношение на участието на вятърните (плюс 
27.62 %) и фотоволтаичните (плюс 18.46 %) централи, въпреки сериозния спад при биомасата (минус 22.04 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания период от 1 януари до 8 май спада до 1 558 562 MWh 
или с 35.26 % (минус 34.48 % отчетени две седмици по-рано). През аналогичния период от предходната 2021 г. ВЕЦ са 
участвали със значително по-висок обем от порядъка на 2 407 439 MWh. 
 
√ Повишение с 27.66%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 525.15 лв. за MWh с ден за доставка 11 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 525.15  лв. за MWh и обем от 65 968.50 MWh с ден за доставка 11 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 27.66 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 493.25 лв. за MWh, при количество от 35 686.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (30 282.50 MWh) е на цена от 557.05 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 479.04 лв. за MWh и количество от 2462.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 360.72 лв. за MWh (3110.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 830.27 лв. за 
MWh при количество от 2856.4 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 811.3 лв. за MWh (2822.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 478.32 лв. за MWh при количество от 2407.4 MWh. 
Спрямо стойността от 411.36 лв. (210.33 евро) за MWh за 10 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 11 май 2022 г. се повишава до 525.15 лв. за MWh (ръст с 27.66 %) по данни на БНЕБ или 268.50 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 810.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 395.90 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                      MW 
АЕЦ     22,61%    1075.62 
Кондензационни ТЕЦ   44,71%    2126.84 
Топлофикационни ТЕЦ   3,95%    187.92 
Заводски ТЕЦ    1,73%    82.32 
ВЕЦ     6,73%    320.13 
Малки ВЕЦ    5,43%    258.33 
ВяЕЦ     0,31%    14.87 
ФЕЦ     13,89%    660.53 
Био ЕЦ      0,60%     28.77 
Товар на РБ         3701.5 
Интензитетът на СО2 е 392g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България, Румъния и Унгария с най-високи цени на електроенергията за 11 май 
Румънската OPCOM затвори при цена от 268,50 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 239,74 евро/мвтч за базова 
енергия 
България, Румъния и Унгария с най-високи цени на електроенергията за 11 май за базова цена на пазар "Ден напред". Това 
сочат данните на борсовите оператори. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 268,50 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 11 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 252,19 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
284,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 424,51 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч и 14 ч и тя 
ще бъде 184,43 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 840,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 11 май ще бъде 239,74 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 128,85 гвтч. Максималната цена ще бъде 338,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 13 ч и 14 ч и тя ще бъде 184,43 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 май е 268,50 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 252,19 евро/мвтч. Най-високата цена от 424,51 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 13 ч 
и 14 ч и тя ще бъде 184,43 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 602,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 май на Словашката енергийна борса е 195,38 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 7 ч и тя ще е 281,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 117,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 187,34 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 233,22 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 147,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 май е 189,69 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
177,70 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 672,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 233,22 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 152,77 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 159,09 евро/мвтч на 11 май. Пиковата цена ще бъде 116,51 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 506 332,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 233,22 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 3,74 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси в капана на максимата: първата жертва, на каквато и да е война, е истината 
Санкциите на Европа срещу Русия остават водещата тема в европейския политически дневен ред. За политиците бизнесът 
остава встрани. Нещо като допитване, което не е така важно и с оправданието - компенсации. Тази ситуация ще продължи. 
До известно време, но изходът е известен и написан от историята, тъй като истината има винаги само едно лице. 
На този фон европейските електроенергийни борси през миналата седмица продължиха своя прочит, както на цените на 
петрола и газа, така и на СО2. Засега реакцията е за сдържаност. От лоялност. Зависи как ще се развие ситуацията през 
следващите седем дни, а и след това. Защото първата седмица на месец май донесе притесняващи изненади и за цените 
на петрола, и за цената на синьото гориво, а като капак и за цената на въглеродните емисии.  
Производство на електроенергия 
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Производството на електроенергия през 18-та седмица във всички страни от Европа спада до 42 315,2 (45 072.4 GWh 
седмица по-рано). 
Към вечерните часове на 1 май тази година производството на електроенергия в страните от ЕС за 18-та седмица достига 
до обем от 38 257,6 GWh (40 703.8 GWh седмица по-рано), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 38,1 % или 14 594,8  GWh (41,0 % или 16 679,9 GWh седмица 
по-рано). От тях - на кафявите въглища – 10.4 %, както и на каменните – 8.2 %). Газът държи дял от  16,6 % или 6338,8 GWh 
(18.6 % или 7560.7 GWh  преди седмица). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 24,4% или 9341,0 GWh (9396.6 GWh седмица по-рано) – вкл. поради 
планирани ремонти, между които на един от блоковете в АЕЦ „Козлодуй“. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 321,8 GWh или 37,4 %  (14 627.3 GWh или 35.9 % 
пред седмица, 17 099.0 GWh или 42.0 % две седмици по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3827,2 GWh или 10,0 %, а офшорните – 258,9 GWh или 0.7 %. Делът на 
слънцето достига до 3831,6 GWh – 10,0 %. 
Цените 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха първия ден от миналата 
седмица, 2 май с повишени. Скокът варираше от 7.3 % (до 191.81 евро за MWh) за борсите в Испания и Португалия и 9.34% 
(228.24 евро за MWh) за Италия до 10.76 % (219.02 евро за MWh) в Унгария и 11.03 % (206.74 евро за MWh) за България и 
Румъния. Както и 12.43 % (218.95 евро за MWh) във Франция и 12.47 % (219.02 евро за MWh) в Германия. 
Понижение в сегмента „ден напред“ бе отчетено само на електроенергийната  борси в Полша – с 5.3 % (115.27 евро за 
MWh), според статистиката на energylive.cloud. 
Силна разнопосочност. Така може да се определи търговията с ден за доставка 3 май. Спадът, регистриран в посочения 
сегмент на 12 от европейските електроенергийни борси все пак беше общо-взето символичен – от порядъка на 0.4 % до 
218.25 евро за MWh в Австрия и 0.3% 218.16 евро за MWh в Германия и 3.3% до 111.47 евро за MWh в Полша. 
На останалите бе наблюдавано повишение до 218.37 евро за MWh (плюс 5.63 %) за България и Румъния, както и 9.45 % до 
245.94 евро за MWh в Гърция и 12.8 % или 255.80 евро за MWh в Италия. 
Промяна в посока към спад беше регистрирана с ден за доставка 4 май, но само на три от европейските електроенергийни 
борси в сегмента „ден напред“. Между другото става въпрос за част от обединението, но и за малко по-страничните от 
българския електроенергиен пазар борси в Ирландия и Северна Ирландия – с 10.2 % до 193.52 евро за MWh. Както и 
изненадващия спад с 2.8 %, но до 248.66 евро за MWh в сегмента „ден напред“ в Италия. 
На останалите европейски електроенергийни борси движението в посока нагоре продължи като стойността в посочения 
сегмент за България, Румъния и Унгария се установи на ниво от 233.20 евро за MWh. Малко по-висока бе постигнатото 
ниво във Франция – 234.59 евро за MWh и несъществено по-ниското в Германия – 231.29 евро за MWh. 
По-високи цени бяха отчетени и на електроенергийните борси в Испания и Португалия  (202.15 евро за MWh), както и в 
Полша (140.08 евро за MWh). 
Само на пет от европейските електроенергийни борси се наблюдаваше понижение с ден за доставка 5 май и то символично 
– между 0.1 % или 234.28 евро за MWh във Франция и също 0.1 % до 245.69 евро за MWh в Гърция и 5.6 % до 190.77 евро 
за MWh в Португалия и Испания. 
На останалите европейски електроенергийни борси повишението продължи с пълна сила - в България и Румъния 
стойността достигна до 234.25 евро за MWh. Почти същата беше отчетена и в Германия – 234.49 евро за MWh. Стойността 
на електроенергийната борса в Италия, която държи първенство по най-високо ниво достигна до 262.33 евро за MWh, а в 
Полша – до 168.56 евро за MWh. Разликата от 90 до 100 евро между двете твърде различни европейски електроенергийни 
борси сама по себе си говори достатъчно. 
С ден за доставка 6 май повишение беше отчетено единствено на електроенергийните борси в Италия – до 271.17 евро за 
MWh, както и в Испания и Португалия – 197.63 евро за MWh. 
На останалите енергийни борси в сегмента „ден напред“ беше регистриран спад, който варираше в диапазона от 3.8 % 
(225.36 евро за MWh) във Франция и 3.9 % (225.36 евро за MWh) в Германия. Между другото тази стойност, но с различно 
ниво на понижение бе отчетена на девет от европейските електроенергийни борси. Обединението около това ниво в един 
от най-важните дни за обсъждане на шестия пакет от санкции говори достатъчно като реакция.  Присъединяване към 
подобна реакция, но с понижение с 4.8 % бе отразено и от електроенергийните борси в България и Румъния – до 223.19 
евро за MWh. 
Почивните дни донесоха за пореден път облекчение и отърсване от напрежението. С ден за доставка 7 май покачване в 
сегмента „ден напред“ се наблюдаваше на електроенергийните борси в Ирландия и Северна Ирландия. Точно 
противоположно, на останалите бе наблюдаван спад между  10.6 % (201.43 евро за MWh) в Германия, Франция и Унгария, 
Австрия, Словакия, Чехия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, както и 6.5% (184.86 евро за MWh) в Португалия и Испания. 
Доста по-силен бе спадът на борсите в Румъния и България – с 12.6 % (до 195.12 евро за MWh) и 15.8 % (до 196.94 евро за 
MWh) в Гърция. 
В Италия, въпреки спадът с 19.7 % на електроенергийната борса стойността остана на ниво от 217.80 евро за MWh, а в 
Полша (минус 8.5 %) стойността спадна до нивото от 152.66 евро за MWh. 
С ден за доставка 8 май понижението достигна между 10.8 % или 173.95 евро за MWh на електроенергийните борси в 
България и Румъния, както и 13.6 % в Унгария (173.95 евро за MWh). С 13.1 % бе по-ниска постигнатата цена във Франция 
(175.00 евро за MWh). В Германия движението в посока надолу бе малко по-съществено – 14.1 % до 171.82 евро за MWh.  И 
за сравнение, при спад с 4.1 % цената в сегмента „ден напред“  в Италия остана на ниво от 208.85 евро за MWh, а в Полша 
– ( минус 17.9 %) - до 125. 31 евро за MWh. 
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Новата седмица с ден за доставка 9 май стартира с ръст за всички европейски електроенергийни борси. Ценовите нива 
варират от 255.52 евро за MWh в Италия и 240.16 евро за MWh в България и Румъния до 216.81 евро за MWh в Германия 
и 219.25 евро за MWh във Франция. На Иберийския пазар нивото е по-ниско – 208.74 евро за MWh, а на другия полюс 
остава Полша със постигната цена от 135.75 евро за MWh. Така разединението на цените демонстрира и очакването за 
националните реакции на инфлационния подтик. 
Средна месечна и средна годишна цена към  9 май 
Средната месечна цена за БНЕБ към 1 май  е 212.31 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси 
тя варира от  225.83 евро за MWh в Гърция, 239.68 евро за MWh в Италия и 213.53 евро за MWh във Франция до 190.85 
евро за MWh за Испания до 212.57 евро за MWh в Германия, 212.98 евро за MWh в Австрия и 137.51 евро за MWh в Полша. 
На годишна база към 9 май средната месечна цена на БНЕБ остава висока – 201.86 евро за MWh и е по-ниска, както от тази 
в Румъния (208.32 евро за MWh), Унгария (219.02 евро за MWh) и Гърция (239.2 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени варират от 247.84 евро за MWh в Италия и 
217.87 евро за MWh в Испания и Португалия (218.12 евро за MWh) до 204.88 евро за MWh в Нидерландия и 182.17 евро за 
MWh в Германия, както и 231.11 евро за MWh във Франция и 132.39 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Войната в Украйна  вече окончателно се пренесе на световните петролни и газови пазари. Включително и на пазара за 
търговия  емисии, който през миналата седмица отново демонстрира колко кратко време е необходимо за един бърз скок 
до над 90 евро за тон, а защо не и над 100. 
Фючърсите на петрола Brent за първия месец на пазара на ICE регистрираха средна цена от 99.81 долара за барел през 
първия период от четири месеца на 2022 г. Тази стойност е с 60% по-висока от отчетената за първите четири месеца период 
от 2021 г. – 62.32 долара за барел. 
Развитието на конфликта между Русия и Украйна през първите четири месеца на 2022 г. оказа влияние върху цените на 
фючърсите на петрола сорт Brent. Наложените санкции на Русия и страхът от прекъсване на доставките са в основата на 
повишаването на цените. В резултат на това на 8 март беше достигната исторически максимална цена за сетълмент от 
127,98 долара за барел и е най-високата от юли 2008 г. 
Като през април цените на сетълмента останаха под 115 долара за барел. Ролята на задържащ фактор изиграха въведените 
от Китай ограничение във връзка с нарастването на заразените с коронавирус. Ефектите от войната върху икономиката 
предизвикват все по-големи опасения по отношение на търсенето. 
Що се отнася до фючърсите за газ на TTF на пазара на ICE средната стойност, регистрирана през първия период от четирите 
месеца на 2022 г. е 100,91 евро за MWh. За  сравнение, фючърсите през първия период от четири месеца на на 2021 г. бяха 
18,87 евро за MWh. Казано иначе -  средната стойност нараства с 435%. 
Цената на фючърсите на газа на TTF също се оказаха под силното влияние на конфликта между Русия и Украйна. Страхът 
от прекъсване на доставките на газ от Русия е в основата на покачването. В резултат на това в понеделник, 7 март, беше 
достигнат исторически максимум от 227,20 евро за MWh. Впоследствие цените паднаха и в последната сесия от 
четиримесечния период цената на сетълмента остана малко под 100 евро за MWh. 
Заради отказа от плащането на газа в рубли, Русия прекъсна доставките на газ за Полша и България. Междувременно 
другите европейски държави търсят начини да отговорят на руските искания, без да нарушават санкциите на Европейския 
съюз. В тази връзка руската страна пусна на 4 май ново писмо до купувачите си, в което дава поредни разяснения по 
отношение на гаранциите. Междувременно Русия увеличи доставките на газ за Китай през първите четири месеца на 2022 
г. 
По отношение на фючърсите за права на емисии на CO2 по  референтния договор от декември 2022 г.,  през първия период 
от четири месеца те достигнаха средна цена от  82,77 евро за тон. За сравнение средната стойност за първия четиримесечен 
период на 2021 г. за договора от декември същата година бе  39,81 евро за тон. Казано иначе – за периода на 2022 г. цената 
на СО2 е със 108% по-висока. 
Тенденции 
Ако някой иска да прочете политиката на санкциите може спокойно да го направи през ценовите нива на европейските 
електроенергийни борси. Паралелно с нивото на инфлацията, както в САЩ, така и в Европа. Всекидневното отражение 
неволно, или не отразява  амплитудите на политическото говорене и отражението им  в реалното състояние на 
икономиката. Регулациите на отделните държави са без значение, остават обезсмислени в този общ ход. Включително и 
Правилата за търговия.  Защото попадат в инфлационната спирала. Накратко казано - влизат в цената на държавната 
задлъжнялост, разколебавайки опитите на опонентите за власт. Разбира се, за кратко. 
Оптимизмът на големите играчи, разпростиращ се и върху държавните политики на пръв поглед се базира на постигането 
на декарбонизация и навлизане на все повече ВЕИ в съчетание със съхранението на енергия. Друг е въпросът за 
прехвърлянето от една зависимост върху друга що се касае до редкоземните метали. Така в дългосрочен план се очертава 
възможността цените на електроенергията да не спаднат. Ако заради кризата с COVID прогнозата бе за запазване на 
високите нива поне до 2025 г., то сега, заради войната периодът на високите цени се удължава до неизвестна дата в 
бъдещето. На този фон предстои българските държавни институции да започнат подготовката за поредния етап на 
либерализация на пазара на електроенергия в България. В частност това означава разширената пазарна структура да поеме 
своя дял от инфлационната тежест. 
Периодът с високите цени се оказва твърде дълъг. Очакването за успокоение става все по утопично. Нещо повече 
проследяването на цялостната картина сочи, че това е само началото. Играта на санкции ще продължи, ценовите нива ще 
растат. 
Измерението на случващото се може да се потърси и в една стара максима: първата жертва, на каквато и да е война е 
истината. 
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√ Европейските акции се отдалечиха от двумесечното дъно, след активна търговия във вторник 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение завърши испанският IBRX 35 
Акциите на фондовите пазари в Западна Европа поеха нагоре още на старта на търговията във вторник, тъй като 
инвеститорите правеха в повечето случаи успешни опити да преобърнат тенденцията от последните дни и да спрат 
масовата разпродажба на активи, съобщи CNBC. Телевизионният канал припомня, че в понеделник борсите в региона 
удариха двумесечно дъно, предизвикано главно от опасенията за инфлацията и повишаването на лихвените проценти, 
както и от възможността за глобална рецесия. В крайна сметка европейските акции се отдалечиха от двумесечно дъно, но 
забавиха темпа на нарастване в късния следобед, тъй като търсачите на изгодни оферти се върнаха към покупки на 
поевтинели акции от предния ден след силната разпродажба. 
Очакванията на инвеститори и анализатори за германската икономика през следващите шест месеца (индекс на 
доверието) през май 2022 г. се повиши до минус 34.3 пункта от минус 31 пункта през април, сочат данни на 
изследователския институт ZEW. Показателят спадна с 1.7 пункта през април и се срина с 93.6 пункта наведнъж през март, 
което е най-ниската стойност в историята на изчисляване на индекса ZEW от декември 1991 г. насам. 
В същото време индексът на нагласите на инвеститорите и анализаторите за текущото състояние на германската 
икономика през настоящия месец спадна до минус 36.5 пункта от минус 30.8 пункта през април. Според председателя на 
ZEW професор Ахим Вамбах, пазарът е обезпокоен от продължаващите блокирания в Китай, които могат да окажат 
влияние и върху германската икономика. Що се отнася до паричната политика на ЕЦБ, преобладаващата част от експертите 
очакват лихвените проценти да се повишат през следващите шест месеца. 
През март 2022 г. индустриалното производство в Италия е останало без промяна спрямо февруари, сочат данни на 
италианската статистическа агенция Istat. Като се изключат сезонните и календарните фактори, индустриалното 
производство е нараснало с 3% на годишна база. 
Производството на потребителски стоки през март в сравнение с предходния месец се увеличава с 1%, на капиталови стоки 
- с 0.4%, а на междинни стоки - с 0.7%. Производството на енергия се увеличило с 2.7%. 
В сравнение с предходния месец, през март най-значителен спад е регистриран в производството на превозни средства - 
с 3.1% и в металургията - с 0.6%. Значителен ръст е отчетен при производството на петролни продукти - с 8.3% и на 
фармацевтични продукти - с 3,9%. 
Индустриалното производство в Италия нарасна с 0,9% през първото тримесечие в сравнение с предходните три месеца и 
с 1.3% на годишна база, сочат още данните на Istat. 
Относно разминаването на пазарите в Западна Европа (със стабилен ръст) с тези в Азия и на „Уолстрийт“ на старта (със 
спадове) Фахад Камал, главен инвестиционен директор в Kleinwort Hambros, каза пред CNBC: "Една търговска сесия сама 
по себе си не ви казва много. Очевидно е, че на пазарите има много страх, има огромна волатилност. Не мисля, че все още 
сме достигнали нива на пълна капитулация, поне според мерките, които следваме. Не мисля, че в момента сме съвсем на 
свръхпродадена територия." По думите на Камал, пазарите "са закъснели за корекция" след значителното рали през 
последните 18 месеца. 
Войната в Украйна остава друг източник на напрежение на пазарите. Руският президент Владимир Путин се опита да 
оправдае безпрецедентната си военна инвазия в Украйна в понеделник, когато в Русия беше "Денят на победата" - едно 
от най-важните събития в националния календар на страната, отбелязващо победата на Съветския съюз над нацистка 
Германия. Западът "се готви за нахлуване в нашата земя, включително в Крим", заяви Путин, без да представи 
доказателства, според превод на Ройтерс. Той добави, че НАТО създава заплахи по границите на Русия. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в Западна Европа се повиши с 0.9 на сто, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше франкфуртският DAX (+1.23%), следван от парижкия 
САС 40 (+1.03%), италианския FTSE MIB (+0.95%), лондонския бенмарк FTSE 100 (+0.66%) и испанския IBEX 35 (+0.59%). 
Следобед въздходящият тренд се запази, но както посочихме забави темпа си на нарастване. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От секторните индекси най-печеливш беше измерителят на акциите на автомобилните компании, който нарасна с 2.9%, 
след като всички сектори и борси бяха на зелена територия, с изключение на акциите на петролни и газови компании, 
чийто секторен индекс спадна с 0.8%, заради продължаващото поевтиняване на петрола. Търговията на фючарси на 
петрола на европейските борси с доставка през втората десетдневка на юни затвори със спад и на двата вида: котировките 
на американския лек суров петрол (WTI) спаднаха с 2.68% до 100.32 долара за барел, а на европейския вид Brent се 
понижиха с 2.72% до 103.06 долара за барел. 
В резултат акциите на петролните и газовите компании поевтиняха: на британско-нидерландската Shell (-1.17%), на 
френската Total energy (-3.48%) и на британската BP (-0.69%). 
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Като цяла, на пазарите в региона доминираха печелившите акции, а книжата на Swedish Match скочиха с 24.90% и се 
озоваха на върха на Stoxx 600, след като в понеделник компанията за никотинови продукти потвърди, че е получила 
предложение за поглъщане от тютюневия гигант Philip Morris. 
Очаквано финансовите отчети за първото тримесечие на годината на представените днес от Bayer, Munich Re, Pirelli и 
Salvatore Ferragamo, предизвикаха подчертан интерес. Заради добрите си резултати акциите на германският 
фармацевтичен гигант Bayer се повишиха с 5.40%, след по-добри от очакваните тримесечни коригирани печалби, дължащи 
се на силни печалби на бизнеса със семена и пестициди. 
Книжата на германския застраховател Munich Re нараснаха с 1.54%, на италианския производител на 
гуми Pirelli поскъпнаха с 3.91%, докато тримесечният отчет на италианския производител на луксозни стоки Salvatore 
Ferragamo разочарова пазарните участници, след което книжата поевтиняха със 7.35%. 
Акциите на френския производител на автомобили Renault Group поскъпнаха с 1.1%, тъй като китайският Geely Automobile 
Holdings се съгласи да придобие около 34% от Renault Korea Motors за 264 млрд. вона (206.79 млн. долара). 
Пазарната цена на другия голям европейски производител на автомобили – Volkswagen, също се повиши с 0.56%. С ръст 
от 1.17% затвориха и книжата на обединената Stellantis N.V, в която влизат италианската Fiat Chrysler Automobiles и 
френската PSA Group, производител на марките Citroen и Peugeot. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на норвежката авиокосмическа и отбранителна компания Kongsberg Gruppen, 
които се понижиха с 17.57%, след като отчете спад на печалбата преди лихви, данъци и амортизации поради логистични 
предизвикателства и недостиг на компоненти, произведени извън Европа. 
 
√ Приложението Erasmus + App улеснява участието по програмата, ЕС с хиляди възможности да се включите в 
Европейската година на младежта 
Инвестициите в наука, образование и иновации са стратегически, коментира еврокомисарят по Иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел 
Европейската година на младежта е изпълнена с нови и безброй инициативи за младите хора и се надявам тя да не спре 
само до края на 2022 г., съобщи на дебат „Младите хора за бъдещето на Европа“ еврокомисарят по Иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.  
Иновативното приложение Erasmus +App съществува само от няколко месеца, но вече са го свалили 160 000 човека в 
Европа. Това е приложението на една от най-успешните програми на ЕС с 35 години история за обмен не само между 
студенти, но и между ученици и учители  Erasmus или както я познаваме Еразъм, сега Еразъм плюс. Всъщност въпреки 
широката популярност на програмата се оказва, че само 40% от младежите в България знаят, че тя е нещо много повече от 
студентски обмен, тя е програмата на ученици, учители, програмата на младите хора.  
Тази година програмата е с рекорден бюджет от 28 млрд. евро, което означава повече възможности и повече младежи, 
които могат да се включат, каза още Мария Габриел. 
При онлайн допитване обаче се оказа, че все още около 80% у нас още не знаят нищо за приложението. Приложението е 
направено за младите хора, дава възможност на младите да имат достъп до всякаква информация преди, по време и след 
реализирането на възможностите за мобилност, дава им достъп до административни услуги, обясни Мария 
Габриел.  Благодарение на приложението може да бъдат сключвани включително дистанционно споразумение с 
университета. Дава възможност също така за намаления при достъп до културни събития и при използване на различни 
видове транспорт. Целта му е също да улесни Вашия опит да опознаете друга култура, подчерта Мария Габриел. 
Това е една от стъпките към общо европейска студентска карта, която до 2024 . да бъде достъпна до всички студенти, не 
само тези, които кандидатстват по програма Еразмус плюс. 
Инвестициите в наука, образование и иновации са стратегически, подчерта еврокомисарят по Иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. 
Наука, култура, образование, иновации във всяко кътче на Европа 
Едно от най-важните неща е да се обръща внимание на науката, културата, образованието и иновациите за младите хора 
във всички региони хора в Европа, посочи и Биляна Сиракова координатор на ЕС по въпросите на младежта. 
Според последното проучване на мнението на младите хора в ЕС образованието, климатичните промени и менталното 
здраве са топ темите, които ги вълнуват. Именно образованието може да промени нагласите ни към климатичните 
промени и затова тези две теми са толкова свързани, посочи Мария Габриел. 
За първи път тази година има зелен Erasmus. Младите хора ще могат да бъдат активни и да участват в проекти и да 
предлагат решения за по-екологичен начин на живот, на транспорт например. Не само това, ученици, учители и дори в 
детски градини ще могат да прилагат добри практики и да участват в различни проекти. 
Държавите-членки в определени области трябва да полагат повече усилия и иновативни методи, за да увеличат 
компетенциите на преподавателите, свързани със Зеления преход. Това е свързано с нови умения като създаване на връзка 
с природата и съпричастност, но и теми, които да са достъпни за всяко дете. 
В момента има толкова много инициативи, но като че ли все още липсва критична маса, които да са ангажирани. Нека да 
знаем, че инициативата за Европейски Баухаус „Bauhaus” e свързана с промяна на местата, в които учим, налагане на по-
устойчива и нова архитектура и трябва повече от нас в Централна и източна Европа да се възползват от нея. До края на 
годината могат да се предлагат нови идеи за места за учене. 
18% от програма Еразъм плюс ще бъде за изграждане на предприемачески умения 
Младеж от Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ попита какво Европа обмисля в сферата на 
предприемаческото образование. Категорично работим за предприемаческото образование и цели 18% от средствата по 
програмата ще са за създаване на предприемачески умения. За първи път в Европейската стратегия за университетите са 
включени иновациите, каза Мария Габриел. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/za-erazm/kakvo-predstavlyava-erazm
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2022/03/30-03-2022-new-european-bauhaus-support-to-cities-for-local-initiatives
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Ще бъдат създадени инкубатори в университетите, които ще създават по-лесен достъп до компании, защото да 
бъдете предприемач няма да се впечатлите от политиците, а от тези, които вече са предприемачи, коментира 
Габриел. 
На 23 юни ще се състои първа среща на върха по образование и иновации, в която може да се включи всеки младеж в 
Европа. Моето желание е скоро да направим и изложение на талантите в Европа, допълни еврокомисарят. 
Нейна лична кауза е също увеличаване на дела на жените в информационните технологии, защото само 18%  завършват 
информационни технологии въпреки че до 10 годишна възраст 90% се интересуват от информационни технологии. Само 
6% пък правят кариера в тази сфера. 
Европейски институт за иновации и икономика ще финансира обучението на 22 000 момичета до 2027 г. да се образоват в 
сферата на цифровизацията.  Много често става дума за достъп до менторство. България е водеща в Европа по брой на 
жените, които завършват в тази област, но все още много малка част от тях се реализират в тази посока. 
Инициативата „SHEU LEADS“ и тази година ще даде три награди от по 100 000 евро на млади жени с впечатляващи бизнес 
идеи. Новото е, че ще има награди от 50 000 евро за дами до 35 годишна възраст. 
Необходим ни е много ясен план за действие, който да обхване всеки регион в ЕС, защото само 54% от възрастните имат 
базови цифрови умения при цел да достигнем 80% до 2030 г. 
13 млрд. евро в Планове за възстановяване ще бъдат инвестирани в цифрово образование 
Еврокомисарят подчерта също, че 13 млрд. евро в Планове за възстановяване ще бъдат инвестирани в цифрово 
образование. Но когато говорим, това не е въпрос само за оборудване, говорим за умения. Всички държави трябва да 
създадат хъбове за цифрово образование. Целта е с държавите –членки до 2023 г. да идентифицираме основните 
приоритети, които могат да бъдат изкуствен интелект, микроелектроника, киберсигурност. Обмисляме създаване на 
европейска магистратура по тези стратегически области. До юли искаме да представим петте конкретни предложения, 
които ще отговорят на конкретните предизвикателства, за да можем да се фокусираме, подчерта Габриел. 
От допитване по време на дебата стана ясно, че  в Европейската година на младежта 40% от младите хора се интересуват 
най-много от образование и възможностите за обмяна на знания с други младежи. 
Всички младежи, които се интересуват за възможностите за образование и иновации в ЕС могат да открият информация 
в Европейски младежки портал, но и във всеки от 13-те офиса на представителството на ЕК в България. Много са 
възможностите и за учителите. Основното образование трябва да е по-интерактивно, много от учителите успешно 
започнаха да използват новите технологии. За тях създадохме европейска награда за иновативно преподаване, спечелиха 
училища от Враца, Русе, Стара Загора, Бургас. 
Трябва да се справим с учениците, които не продължават училище след гимназия и новите иновативни методи на 
преподаване да достигнат до всяка точка на Европа. Страните трябва да положат повече усилия за повишаване на 
функционалната грамотност. Екипът на еврокомисаря ще стартира нова инициатива пътеки за успех в училище, която да 
стартира до края на годината. 
Програма Творческа Европа е с 60% увеличение на бюджета и тя се оказва много успешна за всички млади творци, които 
могат да кандидатстват и самостоятелно. Много важна новост тази година. От тази година програмата Хоризонт Европа 
включва и културните индустрии. 
Според Мария Габриел основен проблем е не толкова липсата на финансиране, а достъпът до него. 
Европа е лидер в науката и вече е време да приложи научните открития и да печели от тях, време е Европа да стане лидер 
и в иновациите. Източниците на иновации се промениха, днес повече от иновациите идват от младите хора. 
В сферата на иновациите има също много възможности за младите хора. Европейски иновационен съвет ще инвестира 10 
млрд. евро в стартиращи компании с потенциал. Естествено има административни трудности и нямаме обща база данни, 
от която да надграждаме, но се опитваме да предоставяме достатъчно информация. А едно от основните 
предизвикателства е борбата с дезинформацията. 
Тази година ще развием и проекта Scale up, който ще финансира 100-те обещаващи компании в Европа и подкрепи тяхното 
разрастване. Ще финансира и компании, които имат вече 15 млн. евро капитал, но търсят още по-големи перспективи за 
развитие 
Според Мария Габриел най-голямото разделение в Европа е разделението между наука и иновации, а заради 
фрагментираност на иновационната екосистема е трудно Европа да стане лидер. Не може да е по-лесно за един 
иноватор да намери пари в друг континент отколкото в Европа работим за конкретни инициативи. 
В дебата студенти от Колежа по телекомуникации се интересуваха от възможностите развитието на изкуствен интелект, 
който все още е непозната тема, за която повече се говори, отколкото да се разбира. Всяка година ЕС ще инвестира 20 
млрд. в изкуствен интелект. За първи път в програма Цифрова Европа 700 млн. евро ще са за изкуствен интелект. 
Младите да се включат в оценяване на проекти, 
в Европейска година на младежта новости и в програма Хоризонт Европа 
Друга голяма новост тази година е, че младите могат да запишат аудио запис с послание и да го изпратят и гласът им да 
бъде чут. Студенти с участието на ментори могат да се включат в оценяването на проекти по Хоризонт Европа. Европейски 
иновационен съвет, Европейски институт за иновации и технологии, Европейски научно изследователски съвет са 
програми и за младите хора. Знаете ли, важно е да работим в сферата на пробивните технологии, а това са конкретни 
решения за конкретни сектори.   
В края на разговора Биляна Сиракова разказа една много вдъхновяваща история за двама младежи от Германия, които 
искат да опознават Европа и смятат, че това би могло да е полезна инициатива за всички като тях и би дала възможност да 
се направи напрактика всичко това, за което си говорим чрез опознаване на всяка страна. Става дума за Discover EU и 
пропуски за пътуване до всяка страна. Идеята им достига до депутати, става кауза на много политици и вече е част от  

https://europa.eu/youth/sheuleads_en
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https://creativeeurope.bg/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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Еразъм плюс. Таиз история показва, че има смисъл да говорите за вашите идеи. Дерзайте, бъдете активни и иновативни, 
пожела еврокомисар Габриел на всички млади хора в България. 
 
Мениджър 
 
√ Дигиталното бъдеще на България 
Дигитализацията има отражение върху множество процеси - върху стратегическия потенциал на икономическо развитие, 
подобряване продуктивността на труда, качеството на живот и дори сформиране на различни общности, информиращи се 
от различни канали. 
Това важи за целия свят и България не е изключение. Имаме на разположение множество нови възможности, които да 
доведат до изграждане на съвременно общество, което да е устойчиво в дългосрочен план. Предприетата от Европейската 
комисия стратегия за цифрова трансформация е попътен вятър пред страната ни, която се изправя пред сериозното 
предизвикателство да изгради още по-отворена и още по-конкурентна икономика. 
С тази важна тема ще бъде открита технологичната конференция Technovation 2022. Събитието се организира от списание 
„Мениджър“ и ще се проведе на 19.05 в Sofia Event Center. 
Колко дигитална е България? 
За да може да измерва цифровия напредък на държавите-членки, Комисията използва "Индекс за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и обществото" (Digital Economy and Society Index) от 2014 г. България продължава да 
заема последните места заедно с Румъния и през 2020 г., което показва, че има огромен потенциал за прогрес. Докладът 
за България в пълния му вид може да бъде намерен тук. 
Изкачването на България в тази важна класация, ще се случи със значителни инвестиции и от публичния, и от частния 
сектор. Всяко забавяне води до увеличение цената на нужното финансиране, както и на времето, което ще е необходимо 
на всеки човек да повиши своите дигитални знания,  необходими за постигане на по-висока добавена стойност, както и за 
изграждане на устойчиво общество и конкурентноспособен бизнес. 
 

 
Източник: DESI 2021, Европейска комисия 

 
Човешки капитал, технологии, дигитални публични услуги – можем повече 
Дигиталните умения на населението според индекса се разделят на основни умения за ползване на интернет и дигитални 
устройства и по-сложни, индикиращи наличието на IT специалисти, студенти и обучителни компании. По този критерий 
България е на последно място. При по-сложните умения обаче страната ни е дори на нивото на Франция, което е и средното 
за ЕС. С други думи – фокусът ни би следвало да е в повишаване базовите дигитални умения на възможно най-голяма част 
от населението. Статистиката сочи, че 1 от всеки 5 души в България никога не е ползвал интернет. 
Друг важен измерител, формиращ крайния индекс, е внедряването на дигитални технологии. Те позволяват на бизнеса 
да печели конкурентно предимство, да подобри услугите си и да стъпва на повече пазари. Дигиталният суверенитет на ЕС 
ще зависи от възможността на държавите да съхраняват, извличат и обработват данни, като едновременно с това спазват 
изискванията за доверие, сигурност и основни права. По този показател България е на последно място и са нужни спешни 
и целенасочени усилия, за да се постигне промяна. ЕК следи наличието на 12 технологии, които компаниите развиват. У 
нас, както и в Румъния, Латвия и Унгария, 50% от компаниите са инвестирали само в малък брой от тях – от 0 до 3. Сред 
тези технологии могат да се видят типични като притежаването на уебсайт с описание на продукти/услуги и възможност за 
пазаруване, но и по-детайлни като 1% от оборота да е от електронна търговия, управление на големи данни (big data), 
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както и използването на индустриални роботи или 3D принтиране. Например, в България само 5-6% от компаниите 
използват big дата в основните си бизнес процеси. 
Интеракция на гражданите с държавни институции през дигитални канали също е важен критерий. 36% от интернет 
потребителите в България са комуникирали с властите онлайн през 2020 г. Интересното тук е, че всъщност по наличието 
на дигитални обществени услуги страната ни не е толкова далеч от средното за ЕС, в сравнение с предните критерии от 
индекса, което показва нуждата от обясняване на гражданите какво, къде и как могат да ползват по дигитален канал. Факт 
е обаче, че публичните системи за комуникация са морално остарели, но новосформираното Министерство на 
електроннотото управление дава сериозни заявки да ги промени. 
Технологичен сектор на високо ниво 
България е в първата половина от държавите-членки, чиито технологични сектори формират съществен процент от БВП. 
За 2018 г. той е 5,5%, а предварителните данни на НСИ показват, че този процент вече е близо 8. Продуктивността на ICT 
сектора също е в топ 5, което сочи, че въпреки по-малкия му мащаб в абсолютна стойност, хората в него работят на високо 
ниво. 
Последните години дадоха старта на важни организации за дигиталното развитие на държавата ни. Един от тях е Институт 
„Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чиято цел е 
да бъде своеобразен мост между науката, правителството и бизнеса. От тази година той вече официално е тестови център 
на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект. 
През април тази година бе официално открит и Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. 
Създаден е в партньорство между Софийския университет и два от водещите технологични университета в света – 
швейцарските ETH Zurich и EPFL. Проектът е първият по рода си в Източна Европа и се разпознава от световни компании, 
като Google и DeepMind, които ще вложат близо 6 милиона през следващите 3 години, и Amazon Web Services със 7 
милиона. От своя страна България ще инвестира 170 милиона през следващите 10 години. 
През 2020 г. бе сложено началото и на друг важен проект – Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни 
системи за сигурност и управление на риска“ QUASAR. Неговата задача е да реализира „Национален план на България за 
изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура 2022-2027“ в партньорство с Европейската комисия. Как това ще 
се случи ще разберем от доц. Лъчезар Георгиев, който е представител на България в Борда на инициативата на 
Европейската комисия EuroQCI и ще изнесе отваряща презентация в първия панел на Technovation 2022 – “Digital Europe”. 
За тази цел ще бъде подкрепен и от Томас Скордас, изпълняващ длъжността заместник-генерален директор на Генерална 
дирекция „Свързаност“ (CNECT) към Европейската комисия и директор на дирекция „Цифрови постижения и научна 
инфраструктура“. 
В тази важна за страната ни дискусия ще участват Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа, Недялко Дервенков, 
изпълнителен директор на BESCO и Александър Николов, изпълнителен директор на Kyndryl България. Модератор на 
„Digital Europe” ще бъде Георги Брашнаров, управител и мажоритарен собственик на Немечек България и член на 
консултативния съвет на BASSCOM. 
Откриването на конференцията е в 13.00 часа. 
Регистрирайте се предварително и запазете своето място в залата. 
 
√ ЕК и ЕИБ подписаха гаранционно споразумение за допълнителни инвестиции в световен мащаб 
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха гаранционно споразумение, чрез което през 
следващите 7 години ЕК ще подкрепя финансови операции на ЕИБ в размер до 26,7 милиарда евро.  
Целта е да се даде възможност за важни публични инвестиции в сектори като чиста енергия, цифрова и транспортна 
инфраструктура, здравеопазване и образование. По този начин ще се разгърне стратегията Global Gateway (Глобален 
портал) в световен мащаб. 
Това ще бъде най-голямото гаранционно споразумение, подписано в рамките на новия Европейски фонд за устойчиво 
развитие плюс ("ЕФУР+"), създаден с Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИССРМС - Глобална Европа).  
Чрез споразумението ще бъдат подкрепени екологичният и цифровият преход в държавите-партньори на ЕС, и 
изпълнението на стратегията Global Gateway, включително пакета за инвестиции по стратегията за Африка и Европа.  
Това гаранционно споразумение ще даде възможност на ЕИБ да финансира изпълнението на ключови инвестиции, 
посочени в икономическите и инвестиционните планове на ЕС за Западните Балкани и за южните и източните съседни 
региони. 
Повече от две трети от това гаранционно покритие е предвидено за инвестиции в държавите, обхванати от процеса на 
разширяване, и в съседните на ЕС държави. То ще допринесе и за финансирането на следвоенното възстановяване на 
Украйна. Останалата част ще бъде използвана за заеми от ЕИБ за проекти в Африка на юг от Сахара, Азия, Тихоокеанския 
басейн, Латинска Америка и Карибския басейн.  
 
√ Германия готви кризисен план за спиране на руския газ 
Германски държавни служители тихомълком подготвят кризисен план за евентуалното рязко спиране на доставките на 
руски газ, предаде Ройтерс. Планът предвижда ключови компании да бъдат поставени под държавен контрол, съобщават 
източници, близки до подготовката. 
През миналата година руският газ е бил 55% от германския внос и Берлин е под силен натиск да го намали. Германия 
твърди, че иска да се раздели със зависимостта си от Русия, но посочва, че това едва ли ще стане по-рано от средата на 
2024 г. Не е ясно дали ще се стигне до спиране на руския газ за Германия, но германските представители посочват, че 
Берлин иска да избегне ескалация на ситуацията, след като вече подкрепи ембаргото върху руските въглища и петрол. Но 

https://nsi.bg/bg/content/12582/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://gate-ai.eu/
https://insait.ai/
http://www.news-quasar.bg/
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/technovation
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/technovation
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заради опасенията, че Москва може да спре газовото кранче, от Берлин се подготвят за подобен сценарий. Макар и общата 
рамка да е ясна, в момента се разработват детайлите на плана, предава БТА. 
Миналия месец Берлин прие промени в закона, за да може да поеме контрола върху енергийни компании при  
необходимост. На фокус е, например, рафинерията PCK в Швед, недалеч от границата с Полша, управлявана от "Роснефт", 
която продължава да преработва руски петрол и може да попадне под ударите на европейското петролно ембарго. 
Не е изключено да се стигне до национализация на енергийни компании, но тази мярка се обмисля добре и се подготвя от 
гледната точка на енергийната сигурност на Германия, а не като наказание срещу Русия, посочват запознати източници.  
 
√ Социалдемократите в Швеция решават за НАТО на 15 май 
Шведската социалдемократическа партия ще реши на 15 май дали да се откаже от противопоставянето си на членството 
на страната в НАТО, обявиха от управляващата Швеция партия, предаде Ройтерс. 
Промяната в позицията на социалдемократите на практика би гарантирала кандидатурата на Швеция за членство към 
алианса. 
Руската инвазия в Украйна доведе до преосмисляне на политиката за национална сигурност на Швеция и на Финландия. 
Очаква се тази седмица финландският президент Саули Нийнистьо да оповести подкрепата си за кандидатурата на 
страната за членство в НАТО. 
Изявлението на Нийнистьо вероятно ще предизвика няколко напрегнати седмици, в рамките на които архитектурата за 
сигурност на Северна Европа може да бъде преначертана. 
„Все още не е взето решение. На 15 май ще има решение за позицията на партията“, коментира секретарят на 
Социалдемократическата партия Тобиас Баудин 
Социалдемократическата партия, която е най-голямата в Швеция през последните 100 години, ще проведе три онлайн 
срещи през тази седмица, за да оцени позициите на членовете си по темата за присъединяване в НАТО, преди крайното 
решение да бъде взето от нейните лидери през уикенда. 
На 13 май се очаква представянето на парламентарния преглед на политиката по сигурност на Швеция, в изработването 
на който участва всички парламентарно представени партии. 
„Искам да го има на масата, преди да взема решение“, заяви премиерът Магдалена Андершон в дебат за НАТО по 
шведската телевизия в неделя. 
Официално заявление за присъединяване към НАТО може да бъде подадено на срещата на върха на алианса през юни в 
Мадрид и вероятно ще бъде ускорено, въпреки че може да е нужна година за получаване на подписите на всички 30 
членове на военния съюз. 
От десетилетия Швеция и Финландия поддържат военен неутралитет, но общественото мнение в двете страни се промени 
след руската инвазия в Украйна, като анкети показаха ръст в подкрепата за членство. 
 
√ Путин разпореди да се търсят начини за извършване на плащанията от неприятелските държави 
Руският президент Владимир Путин разпореди да се създаде работна група, която да е отговорна за международните 
плащания, с основна задача да определи условията за транзакциите с неприятелски държави, съобщава Ройтерс. 
През март той заяви, че Русия – най-големият производител на природен газ в света, ще изисква от държавите в т.нар. 
„неприятелски списък“ да плащат за горивото в рубли, като си отворят сметки в Газпромбанк. Плащането се извършва, като 
първо се направи превод в сметката в евро или долари, които впоследствие се конвертират в рубли. 
България и Полша отказаха да приемат този вариант и Газпром прекъсна подаването на газ към тях миналия месец. От 
Кремъл се заканиха, че това ще се случи на всяка друга държава от списъка, която отказва да спазва условията за плащане. 
Работната група ще трябва да създаде „инфраструктура (механизъм бел.р.) за международни плащания, включително в 
руски рубли, с търговски партньори от чужди държави и територии, които извършват неприятелски действия срещу Русия“, 
се казва в заповедта. 
Тя също ще разгледа и условията за плащане в рубли и други национални валути с приятелски държави, които ще включват 
Китай и Индия, макар и те да не са посочени в документа. 
Групата, която ще бъде водена от съветника на президента Максим Орешкин и включва висши служители като управителя 
на Централната банка на Русия Елвира Набиулина, има задача да предприеме мерки за намаляване на рисковете, свързани 
със замразяването на почти половината от чуждестранните руски резерви, които са на стойност 640 млрд. долара. 
Западните страни наложиха широкообхватни санкции срещу Русия заради нападението ѝ над Украйна на 24 февруари. 
Русия наложи контрасанкции за „неприятелските“ държави, включително САЩ, Канада, Великобритания и членките на ЕС. 
 
√ Китайският износ най-слаб от близо две години 
Износът на Китай е нараснал през април с 3,9 на сто на годишна основа до 273,6 милиарда долара, което е най-слабият 
темп от близо две години, съобщиха митническите служби, цитирани от световните агенции. Анализатори, анкетирани от 
Блумбърг, очакваха по-осезаемо забавяне - до 2,7 на сто, след годишното покачване от 14,7 на сто през март.  
Това е най-слабият износ на Китай от юни 2020 г., когато темпът се сви до 0,5 на сто. Миналия месец беше обявен локдаун 
за десетки милиони китайци, най-вече в североизточната част на страната, люлка на автомобилната промишленост, и по-
специално в 25-милионния Шанхай. Много мултинационални компании развиват дейност в китайската икономическа 
столица, която е и най-голямото пристанище в страната.  
Локдаунът в метрополиса се отразява тежко на икономическата активност в страната и световните вериги за доставки, а 
вече има вероятност да бъдат въведени такива ограничителни мерки срещу COVID-19 и в Пекин.  
В същото време вносът в Китай през април е останал с нулев растеж за една година (222,5 милиарда долара). Този темп 
обаче е по-добър в сравнение с март (-0,1%) и очакванията на анализаторите (-3%). През април миналата година китайският 
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внос скочи с 43,1% в контекста на икономическото възстановяване след почти пълната парализа на активността по време 
на първата вълна от пандемията в началото на 2020 г.  
Търговският излишък на Китай е достигнал 51,1 милиарда долара (48,6 милиарда евро) през април тази година спрямо 
47,38 милиарда долара през март.  
Според експерти, цитирани от ДПА, кризата около войната в Украйна забавя възстановяването след две години пандемия. 
Особено силно се е забавил темпът на търговията на Китай с Германия - с 9,8% при вноса и с 9% при износа.  
Износът за Европейския съюз се е увеличил със 7,9%, но вносът оттам е спаднал с 12,5%, сочат митническите данни.  
Китайският износ за САЩ е нараснал с 9,5% до 46 милиарда долара въпреки продължаващите повишения на митата като 
част от мерките срещу технологичните амбиции на Пекин, отбелязва АП. Вносът на американски стоки се е увеличил с 
0,9% до 13,8 милиарда долара.  
Износът за Русия се е понижил с 25,9% през април в доларово изражение спрямо същия месец миналата година след спада 
със 7,7% предходния месец, уточнява Ройтерс. Вносът от Русия е нараснал с 56,6% миналия месец след растежа с 26,4% 
през март. През януари и февруари китайският износ за Русия се увеличи с 41,5%, а вносът - с 35,8%. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, следвайки спад с 9% през предходните две сесии, като този 
резултат се дължи на опасенията за доставките, докато Европейският съюз работи по намиране на подкрепа за забрана на 
вноса на руски петрол, пише Ройтерс. 
Към 9:00 българско време сортът Брент поскъпна с 2,36 долара, или 2,30%, до 104,8 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,25 долара, или 2,26%, до 102 долара за барел. В началото на търговията 
и двата сорта поевтиняха с над 1 долара. 
Цените на петрола последваха поевтиняването на суровините и акциите тази седмица поради опасенията за удара върху 
икономическата активност от продължаващите локдауни в Китай заради пандемията от COVID-19 и повишаването на 
лихвените проценти в САЩ. 
Въпреки това предизвикателствата пред предлагането доведоха до поскъпване днес. Европейският съюз иска да наложи 
ембарго върху вноса на руски петрол, но за да влезе в сила такова, то трябва да бъде одобрено от всички страни членки. 
Предложението среща силна опозиция от Унгария, докато други европейски държави изразяват опасения, че техните 
икономики могат да пострадат. 
Въздействието на ембаргото може да бъде ограничено, ако забраната бъде смекчена, за да облекчи притесненията на 
източноевропейските страни членки, но според анализаторите дори не толкова строги мерки срещу вноса от Русия могат 
да доведат до повишение на цените. 
„Дори и някои от мерките да бъдат разхлабени, санкциите от ЕС вероятно ще доведат до значимо намаляване на вноса на 
петрол и рафинирани продукти“, коментира бележка анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар. 
Подчертавайки опасенията за доставките, министърът на енергетиката на Обединените арабски емирства Сухаил ал-
Мазруи предупреди във вторник, че когато търсенето на гориво се възстанови от пандемията на коронавирус, 
Организацията на износителките на петрол ОПЕК и нейните съюзници, начело с Русия, по-известни като формата ОПЕК +, 
няма да са в състояние да посрещнат търсенето без допълнителни инвестиции. 
Неговите коментари последваха тези на министъра на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман, 
който заяви, че светът трябва да обърне внимание не само на ограничените доставки на суров петрол, но и на 
недостатъчния енергиен капацитет в по-общ план. 
 
Cross.bg 
 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще има ли въглищна мина в Сливница, с какви мерки ще намалим вредните емисии във въздуха и ще опазим ли 
защитените зони по Черноморието? Гост: Екоминистърът Борислав Сандов 

- Как Вселенската патриаршия прие отново църквата на Северна Македония? Гост: Журналиста Георги Милков 
- Защо спада доверието в институциите и какви са основните притеснения на българите - Дискусия в студиото 
- Ще поевтинее ли хлябът, ако е без ДДС? 

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. 

Nova news "Твоят ден" 
- Управляващите залагат три стъпки за овладяване на ценовия шок при горивата. Колко по-малко ще плащаме. Гост: 

Икономисти. 
- Работодателите стягат национален протест на 18 май. Гост: Коментарии в студиото 
- Приемането на еврото. Гост: На живо от Народното събрание 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Украинците вече са 4-и етнос в България 
в. Труд - Газът за коли по-евтин с 50 ст. за литър 
в. Телеграф - Тировете чупят шосетата безплатно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В правителството май постигнаха съгласие: 467 лв. най-малката пенсия от 1.VII. - с 60 лв. бонус за инфлацията и 
10% увеличение 
в. 24 часа - Властта убедена, че танцът на цените и по-голям дълг няма да ни спънат за еврото 
в. Труд - Бизнесът предлага формула за по-евтини бензин и дизел 
в. Труд - Максималната пенсия нараства на 3400 лв. 
в. Телеграф - САЩ ни похвалиха за борбата с корупцията, ние искаме помощ за газа 
в. Телеграф - Митрополит Антоний: Синодът ще решава за македонската църква 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мариана Тошева председател на Държавната агенция за бежанците: Не можем да разселваме украинците по 
планините, те трябва да са там, където могат да работят 
в. Труд - Любомир Каримански, председател на бюджетната комисия в НС пред "Труд": Компромисите в коалицията са 
почти изчерпани 
в. Телеграф - Нишан Джингозян, кандидат за общински съветник в Лондон: Искам гласът на българите да се чува на Острова 
Водещи анализи 
в. 24 часа - След руския газ - нито срината икономика, нито лесни танкери 
в. Труд - Координатор детска сцена на София Прайд? А Закрила на детето къде е? 
в. Телеграф - БПЦ е изправена пред труден избор 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 май 
София 

- От 9.30 часа в Sofia Hotel Balkan Атлантическият клуб в България, съвместно с Посолството на Испания в София, 
Фондация Конрад Аденауер, Посолство на САЩ в София и NATO Public Diplomacy Division, ще бъдат домакин на 
конференцията "НАТО след Мадрид: Урокът от Украйна". 

- От 10.00 часа ще се състои официалното откриване на новопостроената сграда на детска градина 146 „Звездица" 
в кв."Сеславци", район Кремиковци. На откриването ще присъстват заместник-кметовете по образование на 
Столична община Мирослав Боршош и по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов. 

- От 11.00 часа в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде открита изложба в чест на 300 години 
от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от написването на неговата "История славянобългарска". В 
експозицията ще бъдат изложени 26-те оригинални преписа на "История славянобългарска", които се съхраняват 
във фонда на Библиотеката. 

- От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ „ЗА МАКЕДОНИЯ". Говорители на 
инициативата са проф. Пламен Павлов, проф. Николай Овчаров и проф. Ана Кочева. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 18.00 часа в Софийска градска художествена галерия Комисията по досиетата Ви кани ще представи 

документалния сборник Държавна сигурност активни и остри мероприятия (1944-1991). 
*** 
София/Варна.  

- От 18.00 часа „Възраждане" организира Национален протест на пл. "Народно събрание" в град София. По същото 
време в 18:00 членовете и симпатизантите на Възраждане-Варна ще протестират пред Областната администрация 
в града. Основното искане на протеста е оставка на правителството, което в последните месеци се занимава 
повече с войната в Украйна, отколкото с проблемите на българите в България. 

*** 
Асеновград. 

- От 18:00 часа в Старинно училище „Свети Георги" ще бъде открита изложбата "Тримата Големи". Изложбата 
„Тримата Големи" ще бъде представена от изкуствоведа Вихра Григорова и ще може да бъде разгледана до 
31.08.22 г. 

*** 
Благоевград.  

- От 11.00 часа в ЮЗУ „Неофит Рилски ще започнат XVI национални филологически четения за студенти и докторанти 
- От 17.30 часа в Градската художествена галерия. Николай Терзийски ще представи своя трети роман „Звезди под 

клепачите". 
*** 
Бургас.  

- От 11.00 часа в залата на Общинския съвет в Културен дом НХК консултантският екип от международния 
консорциум IDOM ще представи пред общинските съветници на Бургас проучването и идейния проект за 
изграждане на Специализирана детска болница в града. 

*** 
Варна.  
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- От 10.00 часа в Икономически университет - Варна ще бъде открит дискусионен форум организиран от Камара на 
медиаторите в България, Университетски център по медиация към Икономически университет - Варна и Институт 
Итера 

*** 
Велико Търново.  

- От 11.00 часа в пресклуб БТА във Велико Търново ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще 
бъдат популяризирани постигнатите цели и резултати от изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 
„По-добра паркова среда в град Горна Оряховица". 

*** 
Видин.  

- От 11:00 часа кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова ще бъдат гости 
на празничния концерт на СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Драматичния театър "Владимир Трандафилов", а от 19:30 
ч. ще присъстват на тържественото отбелязване на 140-годишнината на СУ "Цар Симеон Велики", което ще се 
проведе в спортна зала "Фестивална". 

- От 9.30 часа ще се проведе тържествено откриване на празника на СУ "Цар Симеон Велики" пред централния вход. 
*** 
Добрич.  

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод инициативата „Български гласове за 
Европа". Конференцията се очаква да открият евродепутатът Цветелина Пенкова, кметът на Добрич Йордан 
Йорданов и генералният директор на БТА Кирил Вълчев. 

*** 
к.к. Албена.  

- От 12.30 часа в зала „Sea" на хотел Maritim Paradise Blue 5*, Албена.ще се проведе проведе пресконференция по 
повод Световната купа по модерен петобой. 

*** 
Плевен.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще дадат пресконференция кметът на Община Левски Любка Александрова и 
Богдан Николов за предстоящо голямо спортно събитие -Национален шампионат по мотокрос - трети кръг, който 
ще се състои на 14 и 15 май, 2022, на мотополигон "Козар Белене", община Левски, област Плевен. 

- От 13.00 часа в Регионалният академичен център - Плевен (РАЦ) ще бъде открита фотодокументалната изложба 
„Звънът - миналото среща бъдещето". 

*** 
Пловдив.  

- От 18:00 часа в Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев" 14 ще бъде открита изложбата 
„125 години организирано тракийско движение в България", подготвена от Съюза на тракийските дружества в 
България и Тракийския научен институт. 

*** 
Рилския манастир.  

- От 11.00 часа в Рилския манастир ще бъдат връчени традиционните награди „Св. Иван Рилски" на директори на 
училища. 

*** 
Русе.  

- От 19.00 часа в Доходното здание в Русе ще се играе спектакълът „Ернани". Постановката се посвещава на 20-ата 
годишнина от основаването на Асоциация „Еврорегион Данубис", като по този начин от Държавната опера в 
крайдунавския град засвидетелстват своето уважение към дейността на организацията и настоящия изпълнителен 
директор Лили Ганчева. 

*** 
Сливен. 

- От 9.00 часа в двора на училище „Св. Св. Кирил и Методий" ще се състои водосвет и концерт по повод 140 години 
от създаването на училището - ще присъства зам.-кметът Пепа Чиликова 

- От 10.00 часа в сливенския театър ще се проведе откриване фестивал детска книга. 
- От 12.00 часа в бившия Дом на учителя ще се състои официално откриване на нов дом на Регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование, водосвет, кратка презентация - ще присъства зам.-кметът 
Пепа Чиликова 

- От 12.00 часа кметът Стефан Радев ще посети село Блатец, където се навършват 150 години от построяването на 
храм "Св.св. Кирил и Методий". От 9 часа ще има света литургия в църквата на селото. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в хотел „Калиста" ще се състои представяне на биографичната книга „Проф. д-р Никола Белев - 
патриарх на ветеринарномедицинската професия". 

*** 
Шумен.  

- От 11.00 часа министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще участва в тържествената сесия на общински съвет - 
Шумен по повод празника на града. От 12.00 часа министър Иванов ще се срещне с колектива на Държавно 
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предприятие „Кабиюк", с. Коньовец. След това в 13:30 часа се планира да посети Винарска изба „Царев брод", с. 
Царев брод. По време на работната си визита в района д-р Иванов ще се запознае и с колектива на Земеделска 
кооперация „Напредък", гр. Велики Преслав. От 16:30 часа се предвижда министър Иванов да се срещне и със 
земеделски производители и преработватели от областта. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

