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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ 

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) 
промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се. 
Затова национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, 

организират 
НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ 

ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ 
на 18 май 2022 г., от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския съвет 

Протестираме, защото: 
▪ Цените на горивата и ел.енергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители 

нива. 
По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български 
гражданин. 

▪ Държавата си позволи да третира бизнеса, от чиито данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Не 
държавните чиновници, а ние сме държавата! Защото държава без платежоспособен и развиващ се бизнес, без 
работни места и без данъци не може да съществува – крайно време е това да бъде осъзнато! 

Широко прокламираните „мерки“ в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно 
недостатъчни, ненавременни и неефективни. 
Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места 
и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с 
подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника  –  предприятията и хората. 

▪ В продължение на почти една година нито едно правителство не чу ясните прогнози, аргументи и предложения 
на бизнеса. 

Тази управленска глухота доведе икономиката ни до настоящото безизходно състояние. 
Тази управленска глухота води страната ни към икономическото дъно, откъдето трудно ще можем да се оттласнем, ако 
продължаваме да летим надолу с тези страшни темпове. 
Затова настояваме за: 

1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е 
необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на 
БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната 
система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия. 

2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по 
формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета. 

3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ 
и петролни продукти на достъпни цени. 

4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки. 
В случай на неизпълнение на горните искания – ОСТАВКА на Правителството! 
Нашият протест НЕ Е политически! 
Нашият протест е ЗА: 

▪ спасяване на българската икономика, 
▪ прогнозируемост и конкурентоспособност, 
▪ спасяване на работните места и доходите, 
▪ намаляване на темповете на инфлацията, 
▪ спиране на обедняването на нацията. 

Призоваваме всички, които не са съгласни с настоящия начин на управлението на българската икономика, 
да се присъединят към нас на 18 май, в 12:00 часа, пред Министерския съвет на РБ (София, бул. Дондуков 1). 
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БНТ 
 
√ Работодателите свикват национален протест на 18 май заради цените на тока и горивата 
Национално представителните работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на 
работодателите в България (КРИБ) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), организират национален протест на 18 
май за сигурна енергия на достъпни цени. 
„Цените на горивата и електроенергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители нива. 
По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български 
гражданин. 
Държавата си позволи да третира бизнеса, от чиито данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Не държавните 
чиновници, а ние сме държавата! Защото държава без платежоспособен и развиващ се бизнес, без работни места и без 
данъци не може да съществува – крайно време е това да бъде осъзнато! 
Широко прокламираните „мерки“ в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно 
недостатъчни, ненавременни и неефективни. 
Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места 
и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с 
подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника - предприятията и хората”, обявяват работодателите в 
мотивите за свикването на националния протест. 
Те припомнят, че в продължение на почти една година нито едно правителство не е чуло ясните прогнози, аргументи и 
предложения на бизнеса. 
„Тази управленска глухота доведе икономиката ни до настоящото безизходно състояние. Тази управленска глухота води 
страната ни към икономическото дъно, откъдето трудно ще можем да се оттласнем, ако продължаваме да летим надолу 
с тези страшни темпове”, казват още работодателите. 
Те настояват за удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е 
необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и 
цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран 
от свръхпечалбите на производителите на енергия. 
Друго настояване е разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме 
получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета. 
Работодателските организации искат разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане 
на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени. 
И последно, но не на последно място, те настояват за програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване 
на веригите на доставки. 
В случай на неизпълнение на горните искания, работодателските организации ще поискат оставката на правителството.  
Те казват, че протестът им не е политически, а за спасяване на българската икономика, за прогнозируемост и 
конкурентоспособност, за спасяване на работните места и доходите, за намаляване на темповете на инфлацията и за 
спиране на обедняването на нацията. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Работодателските организации излизат на национален протест на 18 май 
Настояват за редица промени, заплашиха да поискат оставката на правителството 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) 
организират национален протест на 18 май за сигурна енергия на достъпни цени. 
"Цените на горивата и електроенергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите 
потребители нива. По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда 
доходите на всеки български гражданин. 
Държавата си позволи да третира бизнеса, от чиито данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Не 
държавните чиновници, а ние сме държавата! Защото държава без платежоспособен и развиващ се бизнес, без 
работни места и без данъци не може да съществува – крайно време е това да бъде осъзнато! 
Широко прокламираните "мерки" в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно 
недостатъчни, ненавременни и неефективни. 
Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни 
места и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и 
връщане с подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника - предприятията и хората", обясняват 
работодателите. 
Те настояват за удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е 
необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и 
цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран 
от свръхпечалбите на производителите на енергия. 
Друго настояване е разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме 
получили по формулата в дългосрочния договор с "Газпром експорт", да бъде поета като компенсация от бюджета. 
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Работодателските организации искат разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане 
на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени. 
И последно, но не на последно място, те настояват за програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване 
на веригите на доставки. 
В случай на неизпълнение на горните искания, работодателските организации ще поискат оставката на правителството.  
 
24 часа 
 
√ Васил Велев потвърди: Работодателските организации ще протестират на 18 май 
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев потвърди 
по време на форум, че работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май 
от 12:00 ч., съобщава БТА. 
Проблемите пред икономиката не са само демографски. За нашата конкурентоспособност са важни цените на суровините 
и енергията, които не са конкурентни в момента, сравнено с европейските ни партньори и конкуренти, а какво остава и с 
останалия свят, каза Велев по време на двудневната международна конференция "Произвеждаме мода в България", 
организирана от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) в партньорство с Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Затова ние и по ваше предложение, и с другите работодателски организации организираме национален протест на 18 май, 
каза Велев. Протестът на 19 октомври, в който участваха и някои от вашите предприятия, помогна временно. Отново сме 
изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите възможности за крайни конкурентни цени за 
българските предприятия, каза още Велев. Цената на енергоресурсите като дял в себестойността на вашата продукция не 
е пренебрежимо малка и затова трябва да си помогнем сами, обърна се председателя на АИКБ към участниците във 
форума. БАТОК е член на АИКБ. 
Васил Велев посочи, че секторът е сред най-значимите у нас, въпреки че заетостта в него отбелязва известен спад пред 
последните години. Продажбите се задържаха заради повишената производителност на съответните нива, допълни Велев. 
Въпреки намалялата численост на персонала в сектора, той е сравним с туризма, строителството и транспорта. Значимостта 
му се оцени по време на пандемията, когато изведнъж се зарадвахме, че имаме силно развит сектор на текстил и облекло 
у нас, заяви Велев. 
Той посочи, че неблагоприятните тенденции в демографската ситуация са причина всяка година страната да губи около 50 
000 души на пазара на труда, което, по думите му, браншът усеща много болезнено. Всяка година се пенсионират около 
110 000, а на пазара на труда излизат около 60 000 души и така ще бъде следващите 30 години, каза Велев. От гледна точка 
на работна сила и заети, въпреки че спада безработицата, спадат и заетите и работната сила със същите числа 45 000 – 50 
000 годишно, допълни той. Велев изтъкна, че това е трайна тенденция, с която бизнесът трябва да се съобразява, като 
инвестира в повишаване на производителността чрез внедряване на нови технологии, енергийна ефективност, за което 
има подкрепа по оперативните програми и по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Велев посочи, че последните световни промени дават шанс на производствения сектор чрез скъсяването на веригите на 
доставки. 
Страната ни разполага с множество фирми, които са пример за успешни бизнес модели и продукти, изключително 
иновативни компании, които могат да бъдат глобални лидери в своята сфера, обърна се Борислав Димитрачков, 
заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към 
представителите на сектора "Облекло, текстил и кожи". Той посочи, че страната ни дава своя принос на световната модна 
сцена, защото едни от най-големите брандове са доверяват на българското качество. Димитрачков изрази очакване 
занапред да се появяват все повече български брандове и все повече родни марки да продават навън, намирайки своите 
международни партньори и обеща подкрепа от страна на Агенцията. 
Володя Стоянов, член на Председателския съвет на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), посочи, че 
основната цел на Асоциацията е да обедини всички фирми от текстилната и кожарската промишленост и да съдейства за 
консолидиране и единно представяне на интересите им на национално и на международно ниво, за да може браншът да 
получи заслуженото си място в социално-икономическия живот, каквото той заслужава. Благодарение на всички вас 
нашата индустрия е и ще бъде още по-конкурентоспособна, отговаряща на новите предизвикателство за устойчиво 
развитие, обърна се Стоянов към участниците в конференцията. 
Заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева посочи, че секторът има съществен 
принос при формирането на БВП на страната, но и има съществени проблеми, пред които е изправен. Независимо от почти 
рекордно ниското ниво на безработицата, която е 4,6 на сто, имаме сериозен проблем с осигуряване на бранша с 
квалифицирана работна ръка, каза Георгиева и допълни, че демографската криза и недалновидната политика в областта в 
образованието и обучението през последните 30 години са спомогнали за тази ситуация. Тя изтъкна, че хората, които са 
заети в този бранш, са предимно застаряващи, с недостатъчна квалификация. Георгиева напомни, че Националният план 
за действие за тази година вече е стартирал и има възможности за обучение по заявка на работодателите за безработни 
хора, има и дуално обучение. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Работодателските организации излизат на протест пред Министерския съвет на 18 май 
Изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите възможности за крайни конкурентни цени 
за българските предприятия, посочи той  
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Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев потвърди 
по време на форум, че работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май 
от 12:00 ч, предаде БТА. 
Проблемите пред икономиката не са само демографски. За нашата конкурентоспособност са важни цените на суровините 
и енергията, които не са конкурентни в момента сравнено с европейските ни партньори и конкуренти, а какво остава и с 
останалия свят, каза Велев по време на двудневната международна конференция "Произвеждаме мода в България", 
организирана от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) в партньорство с Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Затова ние и по ваше предложение, и с другите работодателски организации организираме национален протест на 18 май, 
каза Велев. Протестът на 19 октомври, в който участваха и някои от вашите предприятия, помогна временно. Отново сме 
изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите възможности за крайни конкурентни цени за 
българските предприятия, каза още Велев. Цената на енергоресурсите като дял в себестойността на вашата продукция не 
е пренебрежимо малка и затова трябва да си помогнем сами, обърна се председателя на АИКБ към участниците във 
форума.  
БАТОК е член на АИКБ. 
 
В. Стандарт 
 
√ Целият бизнес на протест. Велев каза какво ни чака на 18 май 
"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. 
Втори ден протести на превозвачите. Над 30 тира са блокирали "Цариградско шосе" в Пловдив в знак на протест. Има 
затруднение в движението на автомобилите, принудени да се движат в една лента. 
Вчера те бяха блокирали входните артерии на града, а днес са вътре в него. Исканията им са в срок до 6 месеца да отпадне 
биокомпонетът на горивата и да се намали акцизът наполовина. Транспортният бранш не приема и увеличението на 
обхвата на тол таксите. Искат се оставките на трима министри - на транспорта, на регионалното развитие и на финансите. 
От протестиращите обещават тировете да се увеличават с всеки час, докато не стигнат до изхода на булеварда. Няма 
напрежение. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели излизат на национален протест на 18 май 
Работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май от 12:00 часа. Това 
съобщи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
"Проблемите пред икономиката не са само демографски. Цените на горивата и електроенергията достигнаха непосилни 
за преобладаващата част от небитовите потребители нива. По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, 
която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български гражданин", каза Велев. По думите му бизнесът отново е 
изправен пред неразбиране и нежелание от страна на държавата да се използват съществуващите възможности за крайни 
конкурентни цени за българските предприятия. Според работодателите щироко прокламираните „мерки“ в подкрепа на 
бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно недостатъчни, ненавременни и неефективни.  
"Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места 
и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с 
подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника - предприятията и хората”, обявяват работодателите в 
мотивите за свикването на националния протест.  
Те настояват за удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е 
необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ  и 
цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран 
от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.  
Друго настояване е разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме 
получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета. 
Работодателските организации искат разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане 
на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени. И последно, но не на последно място, те настояват за 
програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.  
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В случай на неизпълнение на горните искания, работодателските организации ще поискат оставката на правителството. Те 
казват, че протестът им не е политически, а за спасяване на българската икономика, за прогнозируемост и 
конкурентоспособност, за спасяване на работните места и доходите, за намаляване на темповете на инфлацията и за 
спиране на обедняването на нацията.  
Мащабен протест на 18 май готвят и превозвачите. Техните искания са за  по-ниски цени на горивата и на тол таксите. От 
Камарата на Автомобилните превозвачи призоваха всеки български граждани да излязат на протест на другата сряда. 
 
3e-news.net 
 

√ Васил Велев: Ежегодно страната ни губи по 50 000 души работна ръка заради демографските проблеми 
Текстилният сектор дава работа на почти толкова хора, колкото туризма, строителството и 
транспорта, отбеляза той 

Секторът на текстилната индустрия е сред най-значимите у нас, въпреки че заетостта в него отбелязва известен спад пред 
последните години. Продажбите се задържаха заради повишената производителност на съответните нива. Въпреки 
намалялата численост на персонала в сектора, той е сравним с туризма, строителството и транспорта. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на участието си 
в международна конференция "Произвеждаме мода в България", организирана от Българската асоциация за текстил, 
облекло и кожи (БАТОК) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП). Той подчерта и че значимостта на сектора се оцени по време на пандемията от COVID-19, “когато изведнъж се 
зарадвахме, че имаме силно развит сектор на текстил и облекло у нас”. 
Велев изтъкна посочи, че неблагоприятните тенденции в демографската ситуация са причина всяка година страната да губи 
около 50 000 души на пазара на труда, което, по думите му, браншът усеща много болезнено. Всяка година се пенсионират 
около 110 000, а на пазара на труда излизат около 60 000 души и така ще бъде следващите 30 години, каза Велев, цитиран 
от БТА. От гледна точка на работна сила и заети, въпреки че спада безработицата, спадат и заетите и работната сила със 
същите числа 45 000 – 50 000 годишно, допълни той. Велев изтъкна, че това е трайна тенденция, с която бизнесът трябва 
да се съобразява, като инвестира в повишаване на производителността чрез внедряване на нови технологии, енергийна 
ефективност, за което има подкрепа по оперативните програми и по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Велев посочи, че последните световни промени дават шанс на производствения сектор чрез скъсяването на веригите на 
доставки.  
Страната ни разполага с множество фирми, които са пример за успешни бизнес модели и продукти, изключително 
иновативни компании, които могат да бъдат глобални лидери в своята сфера, обърна се Борислав Димитрачков, 
заместник-изпълнителен директор на ИАНМСП към представителите на сектора "Облекло, текстил и кожи". Той посочи, че 
страната ни дава своя принос на световната модна сцена, защото едни от най-големите брандове са доверяват на 
българското качество. Димитрачков изрази очакване занапред да се появяват все повече български брандове и все повече 
родни марки да продават навън, намирайки своите международни партньори и обеща подкрепа от страна на Агенцията.  
Володя Стоянов, член на Председателския съвет на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), посочи, че 
основната цел на Асоциацията е да обедини всички фирми от текстилната и кожарската промишленост и да съдейства за 
консолидиране и единно представяне на интересите им на национално и на международно ниво, за да може браншът да 
получи заслуженото си място в социално-икономическия живот, каквото той заслужава. Благодарение на всички вас 
нашата индустрия е и ще бъде още по-конкурентоспособна, отговаряща на новите предизвикателство за устойчиво 
развитие, обърна се Стоянов към участниците в конференцията. 
Заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева посочи, че секторът има съществен 
принос при формирането на БВП на страната, но и има съществени проблеми, пред които е изправен. Независимо от почти 
рекордно ниското ниво на безработицата, която е 4,6 на сто, имаме сериозен проблем с осигуряване на бранша с 
квалифицирана работна ръка, каза Георгиева и допълни, че демографската криза и недалновидната политика в областта в 
образованието и обучението през последните 30 години са спомогнали за тази ситуация. Тя изтъкна, че хората, които са 
заети в този бранш, са предимно застаряващи, с недостатъчна квалификация. Георгиева напомни, че Националният план 
за действие за тази година вече е стартирал и има възможности за обучение по заявка на работодателите за безработни 
хора, има и дуално обучение. 
 
√ Васил Велев: Намаляване на акциза, а не на ДДС върху горивата, ще има ефект за бизнеса 
Само свръхпечалбите на АЕЦ „Козлодуй“ са достатъчни да се компенсират всички небитови потребители заради 
високите цени на електроенергията, казва той  
Намаляването или премахването на ДДС върху течните горива няма да има никакъв ефект за бизнеса. Предприятията са 
регистрирани по ДДС, те ползват данъчен кредит и при такъв сценарий за тях нищо няма да се промени. Това обясни в 
ефира на Nova News председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод 
изчисления на експерти, че премахването на този налог върху горивата като антикризисна мярка ще доведе до 
поевтиняването им с около 35 стотинки на литър. Той допълни, че това би имало положителен ефект само за битовите 
потребители, но не и за бизнеса. За да усетят фирмите намаление в цените на течните горива, трябва да има намаляване 
на акцизите, обясни още Велев. Според експерти премахването им би довело до падане на цените на литър с около 70 
стотинки. 
Председателят на АИКБ подчерта, че категорично не е вярна тезата на правителството, че намаляване на акциза върху 
горивата в България е невъзможно, защото са на най-ниските ставки за ЕС и че евентуално това би било възможно, ако ЕК 
разреши изрично. „Акцизите могат да се намаляват. По темата се говорят обаче с полуистини или дори откровени лъжи. 
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Вярно е, че в България те са на минималната за ЕС ставка, но в същото време ЕК казва, че ще разгледа възможностите за 
временно намаляване на акцизите под минималните ставки и това ще бъде в рамките на позволената държавна помощ“, 
обясни Велев. Според него това означава, че Брюксел не изключва държавите членки да определят временно ставки за 
акцизите, които да са под минималните. 
Той отправи критики към правителството, че говори за намаляване на акциза само върху електроенергията, който е 2 лв. 
на мегаватчас. Което е нищожно на фона на цени от 500 лв. на мегаватча. „2 лева са части от процента, това няма да се 
усеща, не води до никакъв осезаем резултат“, коментира Велев. Като допълни, че и ситуацията с акциза върху природния 
газ е подобна. 
Исканията на всички работодателски организации, подкрепени и от синдикатите, са за програма за компенсиране на 
свръхвисоките цени на електроенергията, припомни още председателят на АИКБ. Според думите му това напълно 
съответства на пропоръките на ЕК според последното им съобщение. В него Брюксел казва, че мерките могат да продължат 
толкова време, колкото ще бъде необходимо. При нас обаче те приключиха през април. Велев отбеляза, че към момента 
бизнесът има само не съвсем ясни уверения от страна на правителството, че компенсациите за високите цени на тока ще 
продължат и то само за май, но не и за след това. А според думите на Велев всички индикатори сочат, че тази криза няма 
да приключи с края на настоящия месец. „Средносрочните договори, които се сключват включително и на нашата борса, 
говорят че тези свръхвисоки цени – над 400 лв. за мегаватчас, ще продължат поне до края на годината или докато трае 
войната в Украйна“, обясни още той.   
Председателят на АИКБ подчерта, че именно заради това ЕК разрешава компенсаторните мерки да се прилагат колкото 
време е необходимо. „Само свръхпечалбите в АЕЦ „Козлодуй“ са достатъчни, за да покрият финансово цялата програма 
за компенсиране на всички небитови потребители. Не само предприятията и бизнеса, но и тези от социалната сфера, 
образованието, здравеопазването, културата, общините и т.н.“, каза Велев. Като допълни, че става въпрос за 663 хил. 
потребители, които могат да бъдат компенсирани. 
Освен това бизнесът иска да има яснота за тези компенсации за по-дълъг период от време, за да може да има 
предвидимост за своята дейност. А не всеки месец да се изправя пред неясна ситуация като в момента. „Днес сме 11 май, 
а още не знаем при какви цени на тока и газа сме работили, което е безпрецедентно“, каза Велев. 
По отношение на идеите за сключване на дългосрочни договори за електроенергия той коментира, че такива могат да 
бъдат подписани тогава, когато цените са 45 евро на мегаватчас, но не и при настоящите. „Във Франция са такива. А при 
нас са 200 евро. При тази цена какви дългосрочни договори да се сключат“, риторично попита Велев. И допълни, че при 
сключване на такъв дългосрочен договор от българско предприятие сега то автоматично става неконкурентоспособно на 
европейските си конкуренти, които имат дългосрочен договор с цена от 45 евро за мегаватчас. 
Велев отбеляза, че ЕК говори не само за програми за компенсиране на свръхвисоките цени на енергията, но и за 
въвеждането на регулирани такива, както е при битовите потребители. 
Освен механизъм за компенсиране на разходите за електроенергия, бизнесът иска да получи предвидимост и за цените 
на природния газ. Председателят на АИКБ обаче се въздържа да се зарадва на новината, че премиерът Кирил Петков е 
договорил в САЩ внос на втечнен газ за България на по-ниска цена от руския. Велев посочи, че според договора с 
„Газпром“, който все още не е развален от нито една от страните, цената на синьото гориво за май, според експертите на 
АИКБ, трябва да бъде 123 лв. за мегаватчас. Според думите му, ако бъде постигната цена под тази, бизнесът ще смята, че 
правителството се е справило добре със създалата се ситуация. „Но, ако следваме логиката на сключените до момента 
договори чрез посредници, цената ще бъде 175 лв. на мегаватчас“, допълни Велев. И отново критикува факта, че КЕВР все 
още няма решение за цената на газа за май, а вече е 11-о число. „Това е абсолютно безпрецедентно и недопустимо“, каза 
той. 
 
В. Труд 
 

√ Васил Велев: На 18 май на протест ще излязат 15 000 души 

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 каза за предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS Васил Велев от АИКБ. 
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. 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 още Велев. 
 
Economic.bg 
 
√ Πoчти цeлият бизнec излизa нa пpoтecт cpeщy пpaвитeлcтвoтo 
AИKБ и KPИБ нacтoявaт ĸoмпeнcaциитe зa cĸъпия тoĸ дa пpoдължaт и дa нe ce плaщa нa гaзoви пocpeдници 
Ha 18 мaй, ĸoгaтo ce oчaĸвa мaщaбeн пpoтecт нa пpeвoзвaчитe, щe пpoтecтиpaт и фиpмитe, чacт oт двeтe нaй-гoлeми 
paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции – AИKБ и KPИБ. Te иcĸaт ĸoмпeнcaциитe зa виcoĸитe цeни нa тoĸa дa нe cпиpaт. B интepвю зa 
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NоvаNеwѕ Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, зaяви, чe ca пoлyчили caмo 
„нeяcни yвepeния", чe пoмoщтa щe пpoдължи пpeз мaй мeceц. 
Πpoтecт щe имa, зaщoтo нoжът e oпpял дo ĸoĸaлa. Зaявили cмe 15 000 дyши и 200 aвтoбyca зa 18 мaй“, пocoчи Beлeв. 
Πpипoмнямe, чe във втopниĸ пpoтecтът нa пpeвoзвaчитe пoлyчи пoдĸpeпa и oт Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и 
индycтpиaлцитe в Бългapия (KPИБ), ĸaтo зaявиxa, чe cъщo щe пpoтecтиpaт. 
"Този протест на превозвачите е начало и на заявените от страна на национално представителните организации на 
работодателите протестни действия с искане към правителството за незабавното компенсиране на свръхвисоките цени на 
електроенергията и природния газ, както и за спиране обедняването на нацията“, пocoчиxa в пoзициятa cи oт KPИБ. 
Caмo cвpъxпeчaлбитe в AEЦ "Koзлoдyй" ca дocтaтъчни дa пoĸpият цялaтa пpoгpaмa зa ĸoмпeнcaции нa вcичĸи нeбитoви 
пoтpeбитeли – oĸoлo 663 000 фиpми,“ пocoчи днec Beлeв. 
Πo дyмитe мy дългocpoчнитe дoгoвopи в мoмeнтa y нac ca нa нepeгyлиpaнo виcoĸи цeни. 
"EC ĸaзвa, чe мepĸитe тpябвa дa пpoдължaт, дoĸoгaтo e нeoбxoдимo. Зaтoвa тpябвa дa имa cпeциaлнo oблaгaнe нa 
нeoчaĸвaнитe пeчaлби в eнepгeтиĸaтa. Caмo зa днec цeнaтa нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгиятa зa мeгaвaтчac e cъc 100 лeвa 
oтгope. Цeнaтa зa мeceц мaй тpябвa дa e пo дoгoвopa c "Гaзпpoм" и тpябвa дa e 123 лeвa, a aĸo e чpeз дoгoвop c пocpeдници 
– 175 лв. Hиe нe знaeм нa 11 мaй ĸaĸвo cмe изxapчили ĸaтo гaз зa пъpвитe 10 дни нa пpeдпpиятиятa ни", пoдчepтa тoй.  
Cпopeд нeгo e нeoбxoдимa пpeдвидимocт. Πo oтнoшeниe нa пpeвoзвaчитe, Beлeв cмятa, чe ce гoвopи c пoлyиcтини. 
"EK paзглeждa възмoжнocт зa нaмaлявaнe нa aĸцизитe пoд минимyмa. Tpябвaшe дa имa aнaлиз нa фyнĸциoниpaнeтo нa 
тoл cиcтeмaтa. Bдигaнeтo нa тaĸcитe пoвceмecтнo пpи вcичĸи дpyги ĸpизи нe бeшe дoбpa идeя. Cтигa ce дo oбeднявaнe нa 
xopa. Haмaлявaнeтo нa ДДC нямa дa пoдoбpи cитyaциятa зa нeбитoвитe пoтpeбитeли", ĸoмeнтиpa Beлeв. 
Bъв втopниĸ пpeвoзвaчитe, cъбpaли ce нa вxoдa нa Coфия пpи „Bpaнa“, нe бяxa дoпycнaти дa влязaт дo жълтитe пaвeтa. 
Зapaди тoвa зaплaшиxa, чe нa 18 мaй пpoтecтът им щe e мaщaбeн. 
B cpядa пoдĸpeпa зa пpeвoзвaчитe изpaзиxa и дpyги нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлни opгaнизaции - Бългapcĸaтa cтoпaнcĸa 
ĸaмapa (БCK), Бългapcĸa тъpгoвcĸo-пpoмишлeнa пaлaтa (БTΠΠ) и Cъюз зa cтoпaнcĸa инициaтивa (CCИ). Te ce пpиcъeдинявaт 
и пoдĸpeпят иcĸaниятa нa AИKБ и KPИБ.  
Cпopeд бизнeca иcĸaниятa нa тpaнcпopтния бpaнш зa нaмaлявaнe c 50% нa aĸцизa нa гopивaтa зa 6 мeceцa, пpeмaxвaнeтo 
нa биoдoбaвĸaтa oт цeнaтa нa гopивaтa, oтлaгaнeтo нa плaниpaнeтo paзшиpявaнe нa тoл cиcтeмaтa, ĸoмпeнcaциитe 
зa пpeфepeнциaлнитe пътyвaния нa yчeници, пeнcиoнepи и дpyгитe гpyпи, ca жизнeнo нeoбxoдими зa cпacявaнe нe caмo 
нa тpaнcпopтния ceĸтop, нo и нa цялaтa бългapcĸa иĸoнoмиĸa.  
Haй-гoлeмитe paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции пocoчвaт, чe диaлoгът мeждy бpaншoвитe opгaнизaции и изпълнитeлнaтa влacт 
тpябвa дa ce възcтaнoви.  
Bиcoĸитe цeни нa eнepгиятa и гopивaтa, ĸaĸтo и paзшиpявaнeтo нa oбxвaтa нa тoл cиcтeмaтa нeминyeмo щe дoвeдaт дo pъcт 
в цeнитe нa тpaнcпopтнитe ycлyги и влoшaвaнe нa ĸoнĸypeнтнaтa cpeдa. Toвa, нa фoнa нa влoшeнитe вepиги нa дocтaвĸи и 
пълзящa инфлaция, пocтaвя пoд въпpoc oцeлявaнeтo нa poднaтa иĸoнoмиĸa", пишaт oщe paбoтoдaтeлитe. 
Te aĸцeнтиpaт, чe нaтpyпвaнeтo нa ĸpизa въpxy ĸpизa пpeз пocлeднитe двe гoдини изcмyĸa пoчти вcичĸитe жизнeни cили 
нa бизнeca. 
"Bpeмe e oтгoвapящитe зa yпpaвлeниeтo нa cтpaнaтa дa пoдxoдят cъпpичacтнo и oтгoвopнo ĸъм тeжĸoтo cъcтoяниe и oщe 
пo-тeжĸитe пepcпeĸтиви пpeд пpeoблaдaвaщaтa чacт oт фиpмитe y нac." 
 
АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКРЕПЯТ ПРОТЕСТА НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА 
Ние, национално представителните организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, изразяваме своята 
подкрепа за справедливите искания на представителите на транспортния сектор за: 

1. намаляване с 50% на акциза за горивата за период от най-малко 6 месеца, 
2. премахване на биодобавката от цената на горивата, 
3. отлагане на планираното разширяване на тол системата, 
4. компенсации за преференциалните пътувания на ученици, пенсионери и другите правоимащи в реален размер, 
5. възстановяване на диалога между браншовите органзации и изпълнителната власт. 

Убедени сме, че изброените мерки са жизнено необходими за спасяването не само на транспортния бранш, но и за цялата 
българска икономика и общество. 
Високите цени на енергията и горивата, както и разширяването на обхвата на тол системата неминуемо ще доведат до ръст 
в цените на транспортните услуги и влошаване на конкурентната среда. Това, на фона на влошените вериги на доставки и 
пълзяща инфлация, поставя под въпрос оцеляването на родната икономика. 
Българският бизнес е преодолявал през годините множество изпитания, но натрупването на криза върху криза през 
последните две години изсмука почти всичките му жизнени сили. Време е отговарящите за управлението на страната да 
подходят съпричастно и отговорно към тежкото състояние и още по-тежките перспективи пред преобладаващата част от 
фирмите у нас. 
Нужно е вслушване в аргументите и в гласа на разума, в името на търсенето на решения за изход от кризисната ситуация. 
Очакваме от българските управляващи разум и отговорност! 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев за сделката за газ от САЩ: Не мога да коментирам, преди да имам точни параметри за нея 
Всеки опит за диверсификация в енергетиката трябва да бъде подкрепен. Това заяви пред журналисти в Чехия държавният 
глава Румен Радев. 
"Не мога да коментирам тази сделка, преди да имам точни параметри за нея, но е много важно правителството да търси 
най-изгодните условия. Тук става въпрос не само за цена, но и за устойчивост на доставките и възможност българският 
бизнес, топлофикации и потребители да прогнозират своите разходи", каза президентът Радев. 
По-рано днес стана ясно, че премиерът Кирил Петков е договорил със САЩ газ за България на по-ниски цени, в сравнение 
на тези от "Газпром". 
Радев призова КЕВР и "Булгаргаз" да обявят цените на природния газ. 
 
√ Радослав Рибарски: Газът от САЩ ще се доставя с кораби, договорите са сключени от "Булгаргаз" 
"Договорените количества газ в САЩ ще се доставят с кораби и договорите са сключени от "Булгаргаз". След като имаме 
договор, ще станат ясни и датите, на които ще бъдат направени доставките и тогава ще бъдат договорени слотове, в които 
да бъдат разтоварени корабите. Не мога да обявя цена. В обявената от "Булгаргаз" цена се визира, че тя е за юли, нека да 
видим какво ще покаже ценообразуването за май и юни", заяви Радослав Рибарски, председател на Комисията по 
енергетика в парламента и член на временната комисия за проверка на спрените доставки от "Газпром". 
Той подчерта, че наредбата по ценообразуване е спазена. 
"В момента ще получим по-ниска цена от това, което руският газ е базиран на борсовите цени, които в момента са 
от 95 до 100 евро, така че не виждам как колегите от опозицията стигат до 120 лева цена за руски газ, до момента 
цената беше 142 лева за месец април, няма как да очакваме такова чувствително спадане на цената", допълни 
Радослав Рибарски. 
Според него Временната комисия ще изчисти тези сметки. 
"Нека да се изслушат всички страни. Нямаме притеснения, че има нещо нередно. Засекретяването се прави по 
определени правила, ако това е нужно да се засекрети част от нея, за да поне ние да имаме пълната информация. 
Търговската тайна е част от договореностите и почти никоя страната не обявява открито своите договорености", 
добави Радослав Рибарски. 
Относно това дали е възможно други държави да плащат в рубли той коментира, че това зависи от техните решения и дали 
ще се съобразят с позицията на Европейския съюз. Радослав Рибарски беше категоричен, че България си изпълнява 
договора и е коректна страна в тези двустранни взаимоотношения. "В "Чирен" количествата са около 20 процента, но 
идеята е да се нагнетява от количествата, които ще получим", поясни Рибарски. 
По думите му относно ембаргото за внос на руски петрол няма промяна в позицията на България, водят се разговори. 
"Има разбиране на нашите аргументи, рафинерията не може да замени доставките на нефт с други източници, в 
момента доставките са за няколко дни през Черно море, ако трябва да се минава през Босфора и от Близкия изток да 
се правят доставки периодът се увеличава сериозно, технологично се налагат промени", уточни Радослав Рибарски. 
Той коментира и обсъжданата помощ за гражданите заради високите цени на горивата. 
"До края на тази седмица или следващата ще бъде уточнена като механизъм окончателно, цените ще претърпят 
промяна след тази мярка", каза още Радослав Рибарски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Министър Божанов: Никой не е контролирал киберсигурността в пощите 
Кибер атаката в "Български пощи" не е нетипична - става въпрос за криптовирус, който криптира всичката информация в 
пощите и те не могат да се използват. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Божидар Божанов, министър 
на електронното управление. 
По думите му, основният проблем е общата свързаност на компютрите в една мрежа. 
Проблемът е, че всички компютри на "Български пощи" са били в една мрежа и съответно има риск в момента, в който 
пуснем системите той да се появи отново. 
Заради загубените данни възстановяването на работата на системите отнема време, допълни министър Божанов. Някои 
данни са налични - например тези от НОИ, в други случаи се започва на чисто. 
Министърът обясни, че след атаката реакцията е била твърде бавна, въпреки че от "Български пощи" са били 
инструктирани и от ДАНС и от министерството на електронното управление. Реакцията е отнела 6 часа, което Божанов 
определи като недопустимо. 
Умишлени действия едва ли има. При пощите обаче киберсигурността е била на практика отсъстваща, неглижираща 
е меко казано. Никой не е контролирал сигурността им - това е една законодателна дупка, които ние вече запълваме 
със законопроект и от тук нататък те ще бъдат контролирани дали спазват базови добри практики. 
По въпроса дали има риск и за киберсигурността на БНБ, Божанов обясни, че там нивото на сигурност е по-високо, тъй като 
те се грижат по собствените си правила и по европейските правила за контрол на банковия сектор. 

https://bntnews.bg/news/radoslav-ribarski-gazat-ot-sasht-shte-se-dostavya-s-korabi-dogovorite-sa-sklyucheni-ot-bulgargaz-1194442news.html
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Още преди войната започнахме да взимаме мерки за киберсигурността знаейки, че рисковете са големи. Изпратихме 
писма със задължителни предписания и инструкции към администрацията - това свърши добра работа. Аз лично 
държах да не всяваме паника, но през това време взимахме доста мерки, включително в съвета по киберсигурност. 
Така че, ние работим, но тъй като това е свързано с националната сигурност, не можем да споделяме детайли, 
обясни Божанков. 
Той призна, че Държавната агенция за бежанците също е била ударена от сходен криптовирус като "Български пощи", но 
там са реагирали бързо и щетите са били минимални. 
Има опити за атаки, но нито една от тях не е критична и не спира работата на дадена институция. Основният 
проблем е човешкият фактор, другите неща са следствие. Това, че нямаме достатъчно хора е основен проблем, 
призна министърът. 
Той допълни, че в момента се подготвя програма за стажанти, които да подпомагат администрация, както се обмисля и 
възможност за повишаване на заплатите. 
Досега на най-високо политическо ниво не е имало разбиране, че тази тема е важна. Вече има цяло министерство, 
което се грижи за електронното управление. Основното е администрациите да си говорят и в момента с доста бързи 
стъпки уточняваме техническите детайли. 
Гишетата ще останат, съкращенията са във връзка с оптимизации на функциите на администрацията, допълни Божанов. 
По въпроса за забавянето на електронните лични карти, той заяви, че това се дължи на забавяне на доставките на 
машините и забавяне на процедурата по ЗОП, която е в съда в Люксембург. 
Министърът на електронното управление коментира и темата към пренасочването на информацията от сървърите на 
държавната администрация в един т. нар. държавен облак. 
Оказва се, че в момента в него се съхранява едва 1% от цялата база данни. 
Много малко неща има качени - системите на електронно управление и някои системи на МС, доколкото знам. Не знам 
защо се е случило това, ние сме подготвили процедури това да става максимално бързо, подчерта Божанов. 
30 милиона е струвало изграждането на "държавния облак", призна Божанов. 
Той коментира и предвижданите компенсации и мерки заради високите цени на горивата. За физическите лица ще има 
отстъпка от 12 лева и 50 стотинки при зареждане на до 50 литра бензин или дизел. Когато бъде финализирана мярката, 
ние ще предложим как да стане това по електронен начин. Засега само предполагаме, защото не знаем какви са 
параметрите на мярката, детайлите ще се уточнят когато ги имаме, обясни Божанов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Разработват допълнителни мерки в помощ на земеделските производители 
"Разработваме допълнителни мерки за подпомагане на земеделските производители и гарантиране на тяхната 
устойчивост в условията на безпрецедентни пазарни предизвикателства, породени от военния конфликт в Украйна, 
в предвидените от Европейската комисия временни рамки". Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов 
по време на срещите си в Шумен с десетки стопани от всички сектори от земеделието, включително и от 
преработвателния. 
Той подчерта, че за това ще бъдат водени разговори с Министерство на финансите. 
"Много възможности за подкрепа на земеделието са залегнали и в Стратегическия план при увеличеното национално 
съфинансиране от 60%, както и по Плана за възстановяване и устойчивост", каза още той. 
На срещата от страна на земеделските стопани бяха поставени много и различни въпроси, свързани с проблеми с 
напояването в областта, с референтната дата за преходната помощ за животни, реализацията на продукцията и 
предвидените за изграждане събирателни центрове, самолетната защита на област Шумен от градушките и други. 
Министър Иванов отговори и на въпроси, свързани и с мерки 4.1 и 4.2 от настоящия програмен период, като увери 
присъстващите, че Министерството на земеделието и ДФЗ полагат усилия за своевременно разглеждане и оценяване на 
всички проектни предложения и преодоляване на съществуващи забавяния. 
По-рано през деня министър Иванов се срещна и със земеделци във Велики Преслав. Присъстващите на срещите изразиха 
благодарност за директния диалог и споделиха, че до момента не са имали такъв с ръководството на Министерство на 
земеделието. Министър Иванов пое ангажимент за поддържане на прекия диалог с бранша и взаимни усилия за решаване 
на проблемите, пред които е изправен той. 
 
√ НСИ: Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52 млн. лв. 
През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1717 обекта с над 
10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 
Броят на стаите в тях е 51.2 хил., а на леглата - 104.1 хиляди, съобщиха от НСИ. 
В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на 
леглата в тях се увеличава с 5.4%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2022 г., е 796.6 хил., или с 81.2% 
повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 515.1 хил. нощувки, а 
чуждите - 281.5 хиляди. През март 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди 
граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани 
и 30.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.4 и 26.5%. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2022 г. се увеличава със 70.1% в сравнение със същия 
месец на 2021 г. и достига 343.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2022 г., са 

https://bntnews.bg/news/kompensacii-za-visokite-ceni-pravitelstvoto-obsazhda-50-litra-gorivo-mesechno-na-po-niska-cena-1194408news.html
https://bntnews.bg/news/ministar-bozhanov-nikoi-ne-e-kontroliral-kibersigurnostta-v-poshtite-1194441news.html
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249.3 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 94.3 хил. и са реализирали средно по 3.0 нощувки, 
като 71.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. е 25.1%, като се увеличава с 10.5 процентни пункта в 
сравнение с март 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.9%, следват 
местата за настаняване с 3 звезди - 22.9%, и с 1 и 2 звезди - 15.2%. Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52.0 
млн. лв., като се увеличават със 111.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български 
граждани са 29.6 млн. лв., а от чужди граждани - 22.4 млн. лева. 
 
√ Над 436 000 родители са ползвали данъчни облекчения за деца 
Над 436 000 родителите са ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите си, получени през 
2021 г., като 291 000 са представили декларация пред работодателя си по основно трудово правоотношение, а останалите 
145 363 са подали годишна данъчна декларация в НАП до 3 май. 
До три дни след внасянето на формуляра, приходната агенция е възстановила данък в размер на 69 381 492 лв. на 131 904 
от родителите, заявили ползване на данъчни облекчения за деца, а при други - в срок от един месец след извършване на 
проверка. 
Близо 600 000 са лицата, ползвали различни данъчни облекчения за доходите си, получени през 2021 г., като 176 111 от 
тях са го направили с подаване на годишна декларация в НАП, а останалите през работодател. Общата сума, с която 
данъкоплатците са намалили годишната си данъчна основа, надвишава 3,9 млрд. лв., показва справката на НАП. 
 
√ Изследване: Българите очакват още по-голяма инфлация през следващите 12 месеца 
Нараства песимизмът през април в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Доверието на 
потребителите е намаляло с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, понижено е доверието сред 
населението както в селата, така и в градовете. Това сочат данни от изследване на НСИ. 
 

 
 
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца както 
и очакванията за следващите 12 месеца са по-песимистични, спрямо предходното наблюдение. По-негативни в сравнение 
с януари са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства. 
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Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени. 
Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват. 
По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-
умерените мнения. 
 

 
 
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като 
неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на 
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предмети за дълготрайна употреба, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през 
следващите дванадесет месеца. 
 

 



13 

 

 
Изследването е част от хармонизираната програма на ЕС за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на 
потребителите. Обект на изследването са лицата на 18 и повече години, методът на подбор - случаен, гнездови и 
пропорционален на населението по райони. Методът на анкетиране е интервю - лице в лице. 
 
√ Министърът на енергетиката на Азербайджан: Ще имаме дългосрочни доставки на газ за България 
Преговорите между Азербайджан и България за доставки на азерски природен газ продължават. Министърът на 
енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов е на посещение у нас, като преди дни се срещна с премиера Кирил Петков. 
Днес министър Шахбазов даде специално интервю за "Светът и ние" по темата за енергийните източници и 
диверсифицирането на газовите доставки. С него разговаря Николай Кръстев. 
Каква е ролята на Азербайджан при доставката на газ на Балканите? 
Парвиз Шахбазов: Вие знаете, че Азербайджан е инициатор на големия проект за Южен газов коридор, чрез който 
азербайджанският газ вече се доставя на Балканите. Разбира се, България е една от страните, които получават този 
газ непосредствено през интерконектора Гърция - България. Азербайджан има дългосрочен проект с вашата страна 
в съответствие, с който по този договор ние ще имаме дългосрочни доставки на природен газ непосредствено от 
Азербайджан за България по същата инфраструктура. 
Как според вас Азербайджан гледа на ролята на интерконектора между България и Гърция, дали наистина той е 
стратегически, както всички смятат? 
Парвиз Шахбазов: Да, това е абсолютно важно звено в проекта за Южен газов коридор, тъй като по начало в този 
проект участваха седем страни, включително и България, които се присъединява към Южния газов коридор чрез този 
интерконектор, както и за пълната му реализация. На първия етап на Южния газов коридор този интерконектор има 
голямо значение. 
Както виждаме днес той има голямо значение и за Румъния, след като минава и през България? 
Парвиз Шахбазов: Знаете ли, трябва да се каже, че България има достатъчно разклонена мрежа от интерконектори 
със своите съседи. Така че, ако азербайджанския газ попада на българския пазар и днес той вече се доставя на този 
пазар, то когато интерконекторът Гърция - България бъде готов, доставките ще нараснат. И естествено, през 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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България азербайджанският газ ще може на практика и чрез другите интерконектори да попадне в съседните 
страни. 
Как гледате вие в този план на стабилността на доставките, от гледна точка на енергийната сигурност? 
Парвиз Шахбазов: Както знаете, в рамките на Южния газов коридор са подписани дългосрочни договори и Азербайджан 
не само по тези договори, но и през цялата история на дейността си в сферата на енергийните договаряния винаги е 
изпълнявал своите задължения. Днес ние имаме дългосрочни договори в рамките на Южния газов коридор. Те са 
подписани за години напред, някои от тях са за 25 години, така че в техните рамките Азербайджан ще изпълнява 
своите задължения, това ще бъде сигурно и дългосрочно. 
Готов ли е Азербайджан да увеличи количеството газ за Европа, и в частност за Западните Балкани? 
Парвиз Шахбазов: Както знаете, Южният газов коридор от самото начало е бил проектиран по такъв начин, че 
мощностите на доставките на енергоресурси, в дадения случай на природен газ, да могат да бъдат увеличавани 
двойно. Така че сега ние работим върху разширяването на Южния газов коридор и когато тази инфраструктура бъде 
приведена в съответствие, разбира се в рамките на дадения проект, ние ще увеличим доставките на природен газ от 
Азербайджан за Европа. 
Къде се намира България на азербайджанската енергийна карта? 
Парвиз Шахбазов: Мога да кажа, че чрез проекта на Южния газов коридор България е пряк партньор за Азербайджан. 
Днес тази инфраструктура ни обединява и затова България е много важен за нас партньор в тази област. 
България води преговори с Азербайджан за допълнителни доставки на газ. Доколко е възможно, според Вас, да се 
увеличи количеството газ през газовия интерконектор между Гърция и България? 
Парвиз Шахбазов: Днес ние работим за това, до края на годината да увеличим доставките на договорения природен 
газ и за да бъде постигнато интерконекторът между Гърция и България да бъде предаден за експлоатация. Щом това 
бъде направено, съответно и доставките на договорения природен газ за България ще бъдат увеличени. 
Заинтересован ли е Азербайджан и от други енергийни проекти, които да осъществи в България и на Балканите?  
Парвиз Шахбазов: Всичко зависи от това, за какви енергийни проекти говорите. Но днес смятам, че всички ние сме 
ангажирани с въпроса за пълната реализация на Южния газов коридор. След като бъде завършен първият етап на 
този проект, смятам че можем, в рамките на двустранните контакти и сътрудничество между Азербайджан и 
България също така да разглеждаме и други проекти, като например проекти в сферата на зелената енергетика, те 
са много актуални. Азербайджан днес много сериозно се занимава с тези въпроси вътре в страната, така че бихме 
могли да си сътрудничим и с България в тази област. 
 
√ Германският министър на икономиката: Доставките на газ за страната са гарантирани 
Германската газова асоциация заяви, че трябва да се проследят потоците и количеството газ, преди да се оцени ефектът 
от новината, че Украйна спира един от транзитните си пунктове, през които минава около една трета от руското синьото 
гориво за Стария континент. 
Според министъра на икономиката на Германия доставките на газ за страната към момента са гарантирани. 
Във вторник Киев обяви, че заради "форсмажорни обстоятелства" и "намесата на окупационните сили в техническите 
процеси" работа ще спре компресорната станция край Новопсков в самообявилата се проруска Луганска народна 
република. От украинския газопреносен оператор казаха, че ще се опитат да пренасочат количествата газ за Европа през 
друг транзитен пункт. От руската "Газпром" заявиха, че това е технически невъзможно. 
Според компанията няма промяна върху контрола на компресорната станция и обявяването на форсмажорни 
обстоятелства не е необходимо. На този фон цената на газа в Европа при откриването на борсовата търговията вчера 
надхвърли 1100 долара за 1000 кубични метра. 
 
БНР 
 
√ В дневния ред на НС: По-тежки наказания за компютърни престъпления 
Депутатите ще обсъждат по-тежки наказания за компютърни престъпления 
Депутатите ще гласуват промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-тежки санкции за компютърни 
престъпления. 
В пленарната зала влизат и две проекторешения на ГЕРБ, свързани с доклад на Сметната палата за обществените поръчки 
на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за временна комисия за всички меморандуми, подписани от Министерския съвет  за 
последната 1 година. 
Поправките в Наказателния кодекс, които депутатите ще гледат на първо четене завишават максималните наказания за 
компютърни престъпления сред интелектуалната и индустриалната собственост и за престъпления, свързани с детска 
сексуална експлоатация в интернет. 
За умишлено заразяване на компютърна мрежа, която е част от критичната инфраструктура, наказанието е лишаване от 
свобода до 12 години и глоба до 20 хиляди лева. 
Парламентът ще гласува и дали да създаде временна анкетна комисия по искане на ГЕРБ, в която да разгледа всички 
меморандуми и писма за намерения, подписани от МС в периода 12 май 2021 до 20 април 2022 година. 
Бившите управляващи са провокирани от липсата на ясна и конкретна информация за ангажиментите, които 
изпълнителната власт поема и посочват като пример писмото за намерение, което енергийният министър Александър 
Николов подписа с компанията "Джемкорп". В резултат на това партньорство в България се очакват инвестиции за над 
един милиард долара. 
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От ГЕРБ настояват още парламентът да поиска от Сметната палата окончателен одитен доклад за сключването и 
изпълнението на договорите за обществени поръчки от пътната агенция във връзка с толсистемата от началото на 
проектирането ѝ до края на 2020. 
Депутатите ще разгледат и поправките, предложени от "Възраждане", в закона за данъка върху добавената стойност, които 
предвиждат нулева ставка за храни, лекарства и електроенергия. Партията на Костадин Костадинов настоява за тази мярка 
заради високата инфлация и ниската покупателна способност на българските граждани, а по този начин ще бъдат 
подкрепени  домакинствата и бизнеса. 
 
√ Министърът обяснява на депутати защо МОН иска по-дълга учебна година 
Предложението на Министерството на образованието за изтегляне на първия учебен ден от 15 на 7 септември има за цел 
да осигури повече дни за ваканция на учениците. Това обясни ресорният министър Николай Денков пред депутатите от 
парламентарната просветна комисия. 
Министърът на образованието обясни пред депутатите защо просветното министерство предлага първият учебен ден да 
бъде изместен от 15 на 7 септември: 
"Има за цел да осигурим 5 допълнителни дни, от които част ще отидат, може би, за ноемврийска ваканция, няколко дни 
ще отидат за междусрочна ваканция". 
Предложението на просветното министерство учениците от 1-ви до 6-ти клас да учат 2 седмици повече в края на втория 
учебен срок е във връзка с това, че тяхната учебна година е по-кратка: 
"Тези две допълнителни седмици искаме да ги използваме за по-разчупените методи за преподаване и за допълнително 
време за упражняване или на материала, или чрез проектно обучение, или чрез обучения сред природата". 
Към момента все още не е взето решение нито за по-ранен старт на учебната година, нито за удължаването ѝ с 2 седмици 
за учениците от 1-ви до 6-ти клас. 
 
√ Генерален директор към ЕК ще обсъжда у нас рибарството в Черно море 
Министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще се срещне с ръководителя на Главна дирекция „Морско дело и 
рибарство“ към Европейската комисия Чарлина Вичева 
Целта е да бъде обсъдено актуалното състояние и предизвикателствата пред сектор рибарство в Черно море. 
Работната визита на г-жа Чарлина Вичева ще продължи с посещение в Бургас. Там тя и представители на сектор рибарство 
където ще обсъдено текущото състояние и проблеми в отрасъла. 
Предвидена е и среща с Консултативния съвет по рибарство в Черно море и Генералната комисия по рибарството за 
Средиземно море, в чийто обхват на дейности попада и черноморския морски басейн. 
 
√ Тримата заместник-министри с нови функции по политиките в здравеопазването 
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова подписа нова заповед, с която възлага на тримата заместник-
министри конкретни функции по координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването. 
Заместник-министър д-р Петър Грибнев ще отговаря за дирекциите „Защита на правата на пациентите“, „Лечебни 
дейности“ и „Търговски дружества и собственост“, както и за дейността на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция 
„Стопански дейности и обществени поръчки“. Д-р Грибнев ще осъществява и контрола върху Изпълнителна агенция 
„Медицински надзор“, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, 
Националния център по трансфузионна хематология, Националната експертна лекарска комисия, районните центрове по 
трансфузионна хематология и центровете за спешна медицинска помощ. 
Заместник-министър доц. д-р Любомир Бакаливанов ще контролира дейността на дирекциите „Европейска координация 
и международно сътрудничество“, „Лекарствена политика“ и „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“. В 
неговия ресор е и контролът върху домовете за медико-социални грижи за деца, държавните психиатрични болници; 
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, регионалните здравни инспекции, 
Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по 
обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Националния съвет по цени 
и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху Центъра за асистирана репродукция. 
Заместник-министър Невена Цанкова поема дирекциите „Бюджет и финанси“, „Електронно здравеопазване“ и 
„Международни проекти и програми“. 
 
√ Прогнозната цена на "Булгаргаз" за юли - 142,11 лв./MWh 
"Булгаргаз" оповести прогнозата си за месец юли, според която природният газ трябва да поевтинее с около 50 стотинки 
за мегаватчас спрямо цените за миналия месец. 
Прогнозната цена на природния газ за юли е 142,11 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 72,66 
евро за мегаватчас, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщиха от "Булгаргаз". Прогнозната цена е образувана на база 
прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 11 май. 
За сравнение, цените на европейските газови пазари за доставка през месец юли на 11 май са в приблизителен размер от 
95,50 евро за мегаватчас (или 186,78 лева за MWh), съобщават още от газовото дружество. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2022 г. ще бъде депозирано от "Булгаргаз" 
в КЕВР на 1-ви юли, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към края на месец юни. 
На 1-ви април КЕВР определи, че през четвъртия месец на годината синьото гориво ще струва 142,59 лева за мегаватчас. 
Газовата ни компания все още не е пресметнала обаче по какви цени ще се продава горивото през текущия месец май. 
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Очаква се това да стане в края на тази седмица и след одобрение на цената от енергийния регулатор тя да влезе в сила със 
задна дата от началото на месеца. 
Междувременно енергийното министерство започна проверка на "Булгаргаз" за начина на формиране на цените за този 
месец, резултатите от която се очакват в утрешния ден. 
 
√ Калоян Стайков: Липсата на информация за газа ни превръща в литературни анализатори 
При доставките на втечнен газ от САЩ ще има допълнителни разходи за транспорт, регазификация, пренос до нас, 
поясни експертът 
Интервю на Юлияна Корнажева с Калоян Стайков 
"Липсата на информация по този процес ни превръща в литературни анализатори – какво е искал да каже авторът с нещо. 
Няма достатъчно яснота, всички гадаем – анализатори, бизнес или просто домакинства, които се чудят ще има ли топла 
вода или няма да има." Това каза пред БНР Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт за ситуацията с 
неизвестните около цените на газа и доставките на синьо гориво. 
Стайков отбеляза, че от "Булгаргаз" идват едни съобщения за договорени количества газ, а сега след посещението на 
премиера в САЩ се появяват нови. 
"Което означава, че ако "Булгаргаз" има предварителни договорки, стават прекалено много количествата. Цялата липса на 
информация дава възможност за твърде много спекулации. В момента всеки спекулира какво се случва." 
"В момента нищо не знаем и това е големият проблем. Проблемът не е цената сама по себе си. Проблемът е, че няма 
никаква информация от какво зависи тази цена, за какъв период определени фактори влияят върху нея, какви ще са 
доставчиците – дали ще са за 3 месеца, за 9 месеца, за 12 месеца. В момента бизнесът работи две седмици при нови 
условия, на май месец, обаче не знае каква цена ще заплаща", коментира Стайков в предаването "Преди всички". 
При всички условности и проблеми с договора с "Газпром" там имаше горе-долу предвидимост, знаехме от какво зависи 
цената, можеше да се направи някаква прогноза, отбеляза Калоян Стайков. По думите му "сега и това няма", а 
управляващите нямат достатъчно добра комуникация с бизнеса. 
Относно доставките на втечнен газ от САЩ експертът посочи, че ще има допълнителни разходи за транспорт, 
регазификация, пренос до нас. 
Калоян Стайков е на мнение, че има възможности да се работи и с друг петрол, освен руския, но "дори на европейско ниво 
тази ситуация не е достатъчно изчистена и продължава да има доста спорове". 
Експертът подчерта, че пропускаме време за подготовка и "до последно се поддържа тезата, че трябва да останем в тази 
матрица". 
Предложението за по-ниска цена на 50 литра бензин за домакинствата месечно според Стайков "нито технически, нито 
логически би имало сериозен ефект". 
"Самото предложение изглежда странно." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ “BAPRA Bright Awards” връчва наградите за 2022 г. 
Разговор на Катя Василева с доц. д-р Александър Христов 
На 12 май 2022 г. ще се състои церемонията по връчването на наградите “BAPRA Bright Awards” 2022, като посланието на 
тазгодишното издание е “Благодарение на хората”. Организатори на конкурса са Българската асоциация на ПР агенциите 
(БАПРА), а събитието е в подкрепа на платформата “BG4UA”, която помага на хора бягащи от войната в Украйна. Това е 
единственият конкурс за постижения в сферата на комуникациите у нас с международно жури от водещи професионалисти 
от цял свят. 
Повече подробности за конкурса разказа в ефира на Радио София доц. д-р Александър Христов, председател на БАПРА. По 
думите му, това е една изключително добра референция за нивото на комуникациите в България в момента. 
“Фактът, че ПР специалист от световна величина с абсолютно универсален авторитет в сферата, като Пол Холмс прие да 
бъде член и председател на журито е достатъчно силно доказателство, за това, че в момента основно корпоративните 
кампании, които се случват наистина са на световно ниво”, каза Христов и добави, че за 20 години ПР професията се е 
развила изключително бързо и е достигнала световните стандарти. 
Той коментира, че посланието “Благодарение на хората” е неслучайно, тъй като по време на ковид кризата онлайн 
общуването и дигитализацията са помогнали за осъзнаването, че всичко това се случва, зад всички технически средства 
стоят хора. 
“Зад всички велики кампании стоят хора с техния професионализъм, с техните притеснения, с тяхната гордост, с тяхното 
его, със всичко това, което един човек може да донесе, като мисъл и творчески потенциал. Тези награди са възможност да 
кажем “Благодаря на всички тези хора” в ПР бранша у нас и то не само на церемонията, а въобще през цялата година”, 
сподели Христов. 
По думите му, категориите в конкурса са свързани с корпоративна кампания, продуктова кампания, вътрешни 
комуникации, кризисни комуникации, политически комуникации и др. Двете ключови категории са “Кампания на 
годината”и ”Агенция на годината”, като подадените заявки са над 20.   
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Музеите нямат парите, с които да увеличат заплатите и да покрият разходите за ток и газ 
Репортаж на Здравка Маслянкова 

https://bnr.bg/post/101645364
https://bnr.bg/post/101645227/bapra-bright-awards-vrachva-nagradite-za-2022-g
https://bnr.bg/post/101645178/muzeite-vse-oshte-namat-parite-s-koito-da-uvelichat-zaplatite-i-da-pokriat-razhodite-za-energonositeli
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Музеите все още не са получили по сметките си отпуснатите от държавата близо 12 милиона лева, с които да увеличат 
заплатите и да покрият нарасналите си разходи за енергоносители. Това стана ясно на годишната среща на сдружение 
„Български музеи“, която се провежда във Велико Търново..   
12-е милиона лева ще бъдат глътка въздух, за да се вдигнат с малко заплатите на музейните работници и да се платят 
разликите в цените на електроенергията и природния газ, няма да са достатъчно за изграждане на музейна 
инфраструктура, за модернизиране на зали и фондохранилища, но парите, отпуснати от държавата все още ги няма, посочи 
Борис Хаджийски, директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик и председател на сдружение „Български 
музеи“:  
„Трябват средства и за откупки, за да можем да ги обогатяваме още повече тези фондове, да спасяваме много предмети, 
които вече са на изчезване“.  
Музеите искат от държавата още 17 милиона лева, като 5 милиона лева от тях да бъдат за издръжката на 50 музея, оставени 
на общинско финансиране:  
За проблемите си музейни директори от Ловеч, Плевен и Велико Търново посочиха:  
„Не ни достига човешки ресурс, проблемът с кадрите и изключително сериозен“, каза Капка Кузманова, директор на музея 
в Ловеч.  
„С тези финансови ресурси не само изследователската, но и останалата музейна работа е затруднена“, заяви Галин 
Димитров, главен уредник на Военния музей в Плевен.  
„Да се увеличи стандартът, да се увеличи издръжката“, посочи Иван Църов, директор на музея във Велико Търново.  
 
√ Международен ден на сестринството – медсестрите са два пъти по-малко от нуждите на страната 
Днес е Международният ден на сестринството - празнуват медицинските сестри,  акушерките, фелдшерите, лекарските 
асистенти, медицинските и рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите. 
От Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се подчертава в обръщение 
към медиите, че медицинските сестри и останалите професионалисти по здравни грижи все още са недооценени от 
обществото и политиците. Дефицитът на тези кадри продължава застрашително да нараства. 
През последните 10 години медицинските сестри са намалели с близо 15%, средната възраст на работещите сестри се е 
увеличила с 4 години. Почти 30% от работещите медицински сестри са на възраст над 60 години, на 31% от тях предстои 
пенсиониране в следващите 10 години. Броят на работещите медицински сестри в България е повече от два пъти по-малък 
от нуждите на родното здравеопазване. Сходни са проблемите и при акушерките.  
Нужни са спешни мерки за спасяване на съсловието, пише в обръщението. 
В Благоевград по повод професионалния празник ще има кампания за безплатно измерване на артериално налягане. В 
инициативата, организирана от катедра "Здравни грижи" към Югозападния университет, ще се включат студенти от 
специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка". 
 
√ ЕС трябва да похарчи 195 милиарда евро за енергийна независимост от Русия 
ЕС трябва да похарчи почти 200 милиарда евро през следващите пет години в стремежа си за енергийна независимост от 
Русия, показват проектопланове, които определят агресивни цели в някои области, включително чиста енергия и 
намаляване на потреблението, съобщава "Файненшъл таймс". 
Проект на предстоящите предложения RepowerEU от Европейската комисия, видян от финансово издание, показва, че 
Брюксел очаква допълнителни инвестиции от 195 милиарда евро от сега до 2027 г., в допълнение към плановете за 
увеличаване на разходите за намаляване на въглеродните емисии. 
Освен това ЕС ще трябва да намали потреблението на енергия повече, отколкото се смяташе преди, за да постигне 
амбициозните цели за нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. 
"Файненшъл таймс" съобщава, че предложенията ще бъдат публикувани следващата седмица, тъй като лидерите на ЕС 
бързат да откажат икономиките си от руския нефт и газ след военното нахлуване на Русия в Украйна. 
Комисията вече заяви, че смята, че ЕС може да намали вноса на руски газ с две трети тази година, и призова държавите 
членки да попълнят своите газови хранилища преди началото на следващата зима. 
ЕК също така търси одобрението на държавите членки за шести пакет от санкции, включително поетапно ембарго върху 
руския петрол до края на тази година. 
Предложенията в проекта RepowerEU са за "бързо намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива чрез 
бързо пренасочване към чистия преход и обединяване на силите за постигане на по-устойчива енергийна система и 
истински енергиен съюз". 
В проекта на ЕК се призовава за намаляване с 13% на потреблението на енергия до 2030 г., в сравнение със заложеното в 
предишната директива за енергийна ефективност намаление с 9%. 
Европейските власти в Брюксел също така се стремят да се ускори внедряването на възобновяема енергия, като целта е 
възобновяемите енергийни източници да покрият 45% от цялото енергийно търсене в ЕС до 2030 г., в сравнение с целта до 
момента от 40 на сто. Това изисква повече от удвояване на текущия капацитет от 511 гигавата, за да бъдат достигнати 1236 
GWh. 
Документът на ЕК излага и стратегия за ускоряване на инсталирането на слънчева фотоволтаична мощност до 2028 г., която 
да е двукратно повече от настоящото ниво. Той също така призовава за по-широко използване на термопомпи, 
геотермална и слънчева топлинна енергия, посочва "Файненшъл таймс". 
Строителството на вятърни паркове, често възпрепятствано от възражения на местно ниво, трябва да бъде "драстично 
ускорено", се казва още в документа на ЕК. 



18 

 

Комисията също така иска да види тласък при използването на водород - повишение с 20 милиона тона водород, който да 
бъде произведен от възобновяеми източници до 2030 г., а половината от него да се внася. 
Разликата между производствените разходи и продажните цени на възобновяемия водород, генериран в ЕС и в чужбина, 
ще се субсидират. 
Проектът на международна енергийна стратегия, видян от "Файненшъл таймс", предлага съшо така и "три коридора за 
внос на водород" - през Средиземно море, Северно море и евентуално Украйна. Стратегията също така разчита на 
увеличеното използване на биометан на стойност 36 милиарда евро. 
Наред с това ЕС ще трябва да намери начини за намаляване на зависимостта на европейската индустрия от природния газ. 
Мерките за повишаване на енергийната ефективност, изследване на заместването на горивата, засилване на 
електрификацията и използване на повече възобновяем водород и биометан биха могли да спестят до 35 милиарда 
кубически метра природен газ до 2030 г., се казва още в документа. 
Инфраструктурата за импортни терминали и тръбопроводи за втечнен природен газ ще трябва да бъде подобрена. 
Енергийната мрежа на ЕС може също така да изисква допълнителни инвестиции от 29 милиарда евро, се казва в 
проектодокумента на Комисията. 
Проектодокументът, който ще изисква промени в няколко директиви на ЕС, може да бъде ревизиран преди 18 май, когато 
бъде публикувано заедно с предложения за увеличаване на водорода и възобновяемата енергия. Тези директиви 
включват облекчаване на екологичните разпоредби, като позволяват на компании в ЕС да изграждат вятърни и слънчеви 
проекти, без да е необходима оценка на въздействието върху околната среда. 
 
√ Фон дер Лайен: Русия е най-пряката заплаха за световния ред 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че Русия представлява "най-пряката заплаха" 
за световния ред и настоя Китай да играе по-конструктивна роля на международната сцена, предаде АФП. 
Фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел днес са в Япония за разговори по теми, включващи 
инвазията на Русия в Украйна, но и растящото безпокойство за ролята на Китай в Азия и в по-широки мащаби. 
Русия "днес е най-пряката заплаха за световния ред с варварската война срещу Украйна и нейния пакт с Китай", каза тя 
след среща с японския премиер Фумио Кишида. 
Годишната среща се провежда на фона на натиск над Москва заради Украйна от голяма част от международната общност. 
"Руската инвазия в Украйна не е само проблем за Европа, тя разклаща сърцевината на международния ред, включително 
Азия. Това не трябва да бъде толерирано", каза Кишида, чието правителство се присъедини към строгите санкции срещу 
Русия, включително за енергоносители. 
Засилващите се позиции на Пекин в Азия също бяха в дневния ред, като ЕС се опитва да покаже по-ясна роля в 
противопоставянето на Китай. 
"Нашето сътрудничество в Украйна е от критична важност за Европа, но и за Индо-Тихоокеанския регион, като ние искаме 
да задълбочим консултациите по все по-настъпателния Китай, каза Мишел. 
"Китай трябва да застане в защита на многонационалната система, от която имаше полза при развитието си." 
Фон дер Лайен посочи, че ЕС и Япония засилват сътрудничеството си, включително с партньорство в дигиталната сфера, 
което ще се фокусира върху конкурентоспособността и сигурността. 
Тя добави, че двете страни ще работят и по веригите за доставки, които се объркаха заради пандемията и войната в 
Украйна, но и са обект за безпокойство с оглед на ролята на Китай при производството на чипове. 
Кишида заяви, че на работен обяд с европейските гости ще бъде обсъдено напрежението в Южно- и Източнокитайско 
море, където Токио има опасения, че Пекин увеличава опитите за претенции към спорни територии. 
Има ги и отдавнашните опасения за това дали Пекин ще се опита да поеме контрол на Тайван, който смята за своя 
територия, която в крайна сметка ще присъедини. 
Мишел каза, че двете страни са обсъдили и начини за засилване на сътрудничеството в сигурността и отбраната, като 
отбеляза, че Япония е единствената страна в Азия, която е специално спомената в плана на ЕС за сигурност и отбрана до 
2030 г. 
Фон дер Лайен настоя за сътрудничеството по инфраструктурата в региона, очевидно с намек за Пекин, който се опитва да 
създаде съюзи в региона и извън него чрез проекти, които понякога са описвани като дългови капани. 
"Нуждата от инвестиции е огромна, а вариантите са ограничени. Те често идват с цена, което никоя страна не бива да 
плаща, като посегателство над суверенитета", каза тя. 
 
√ Кристин Лагард бетонира очакванията за предстоящо скорошно вдигане на лихвите от ЕЦБ 
Европейската централна банка вероятно ще прекрати своята стимулираща програма за изкупуване на облигации в 
началото на третото тримесечие на тази година, последвано от повишаване на лихвите, което може да бъде факт само 
"няколко седмици" по-късно, заяви в сряда управителят на ЕЦБ Кристин Лагард. 
По този начин Лагард бетонира пазарните очаквания, че ЕЦБ ще повиши през юли лихвените си ставки за първи път от 
повече от десетилетие в опит да укроти рекордно високата инфлация в еврозоната. 
Повечето други водещи централни банки вече повишиха лихвите, но ЕЦБ, която се бореше с твърде ниската инфлация в 
продължение на десетилетие, все още налива средства във финансовата система на еврозоната чрез закупуване на 
облигации. 
"Моето очакване е покупките на активи да приключат в началото на третото тримесечие“, каза Лагард на конференция в 
словенската столица Любляна по повод 30-тата годишнина на Централната банка на Словения. 
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"Първото повишаване на лихвите, определено от бъдещите насоки на ЕЦБ относно лихвените проценти, ще се случи 
известно време след края на нетните покупки на активи, като това може да означава период от само няколко седмици", 
посочи още тя. 
По този начин Лагард се присъедини към нарастващия брой членове на ЕЦБ, които призовават за първо увеличение на 
евролихвите през юли, след като инфлацията в еврозоната достигна 7,5% през април. 
Шефът на ЕЦБ призна, че кризата, възникнала на фона на пандемията от Covid-19 и военната инвазия на Русия в Украйна, 
е донесла много по-голям шок за еврозоната, отколкото за другите големи икономики, като е "разкрила основните 
слабости в институционалната архитектура на съюза". 
Лагард също така подчерта, че "ангажиментът и гъвкавостта" на ЕЦБ позволяват на Европа "да реагира ефективно". Тя 
продължи да описва тези два фактора като ключове в борбата с нарастващата инфлация в еврозоната и изрази увереността 
си, че инфлацията може да бъде "насочена в средносрочен план към целевото ниво от 2%". 
 
√ "Фич": Войната в Украйна увеличи вероятността за повишаване на лихвите на ЕЦБ 
Бундесбанк: ЕЦБ трябва да повиши лихвите, за да ограничи инфлацията 
Агенция "Фич" (Fitch Ratings) заяви във вторник, че Европейската централна банка е по-вероятно да повиши лихвените 
проценти в резултат на "инфлационния натиск, дължащ се на войната в Украйна". 
Рейтинговата агенция подчерта, че цените на енергията и храните се очаква да останат "повишени поне през следващите 
няколко тримесечия" и че потенциалните санкции срещу руския петрол могат да доведат до по-нататъшен ръст на цените 
на суровините. 
Fitch отбеляза, че очаква ЕЦБ да повиши лихвите на два пъти с по 25 базисни пункта преди края на 2022 г., което да доведе 
до увеличение на основната лихва по рефинансиране до 0,5% (от настоящите 0,00%) и на лихвите по депозитите до 0,00% 
(от сегашните -0,5%). 
По-рано през деня и банката Citibank заяви, че очаква ЕЦБ да повиши лихвите с 25 базисни пункта през юли и с още 25 
базисни пункта през септември. 
Европейската централна банка трябва да повиши лихвените проценти през юли, за да попречи на високата инфлация да 
се затвърди, каза във вторник и шефът на Бундесбанк Йоахим Нагел, присъединявайки се към вече дълга редица 
европолитици, призоваващи за бързи промени в лихвените проценти. 
Нагел отбеляза, че като първа стъпка ЕЦБ трябва да прекрати покупките на облигации, известни като "количествени 
улеснения", в края на юни, след което да започне да вдига отрицателната си депозитна лихва (която сега е на ниво от -
0,5%) на следващото заседание. 
"Ако както постъпващите данни, така и новата ни прогноза потвърдят тази гледна точка през юни, аз ще се застъпя за първа 
стъпка за нормализиране на лихвените проценти на ЕЦБ през юли“, подчерта Нагел. 
 
√ Изненадващо подобрение на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозона през май 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се подобриха изненадващо 
през май за пръв път от три месеца насам, но при поредно влошаване на текущите икономически условия, показват 
резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, нарасна през май с 6,7 пункта до -34,3 пункта, докато осредните прогнози бяха за 
ново понижение на индекса към ниво от -42,0 пункта. 
В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, 
се влоши през май с нови 5,7 пункта до -36,5 пункта, което представлява влошаване на индекса за трети пореден месец от 
началото на руската военна инвазия в Украйна на 24 февруари. 
 

Zew индекси на икономическите бъдещи нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 
"Икономическите очаквания, според последното проучване на института ZEW, се увеличават леко този месец, но остават 
на относително ниско ниво. В сравнение с предходния месец перспективите за икономическата ситуация в Германия са в 
известна степен по-малко песимистични", коментира президентът на ZEW професор Ахим Вамбах. 
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"Експертите обаче предполагат, че ситуацията ще продължи да се влошава, но с по-малка интензивност. Значителните 
локдауни в Китай заради Covid-19 водят до значително влошаване на оценката на икономическата ситуация там. Това е 
тежко бреме за бъдещия икономически растеж в Германия", добави той. 
В последното Zew проучване голямо мнозинство от експертите очакват ЕЦБ да повиши краткосрочните лихвени проценти 
през следващите шест месеца, като в същото време те очакват инфлацията да спадне от сегашното си много високо ниво, 
посочи още президентът на ZEW института. 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона нарасна изненадващо през май с 13,5 пункта до -29,5 пункта. 
Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната пък спадна с 6,5 пункта до -35,0 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната се понижи през май с цели 36,5 пункта до -10,6 пункта. 
 
√ Ще бъде ли анулиран Протоколът за Северна Ирландия 
Британският външен министър Лиз Тръс, която е готова Великобритания едностранно да прекрати действието на някои 
части от Протокола за Северна Ирландия, бе призована да се откаже от този ход, защото може да възникне търговска война 
с ЕС, която ще изложи на риск мира в провинцията и ще задълбочи кризата с поскъпването на живота с още по-голямо 
увеличение на инфлацията. 
Лиз Тръс днес започва изключително важни преговори със заместник-председателя на Европейската комисия Марош 
Шефчович. 
Вашингтон междувременно предупреди и двете страни да продължават да говорят помежду си. Свидетелство за 
загрижеността на американския президент Джо Байдън е новината, че Белият дом е готов да изпрати специален пратеник 
за Северна Ирландия. Борис Джонсън и Лиз Тръс по-рано направиха изявления, че следващата седмица ще внесат за 
обсъждане и гласуване на законодателство, което ще анулира действието на Протокола, с аргумента, че тази част от 
сделката за Брекзит, която британското правителство подписа, е нефункционална и трябва да бъде намерено решение. 
Тези изявления не бяха приети добре в европейските столици. 
Ирландският външен министър Саймън Ковъни предупреди, че всеки едностранен ход ще породи ответна контрамярка от 
Брюксел, включително съдебни действия. Перспективата Великобритания да престане да преговаря с Брюксел породи 
тревога сред депутати от управляващата Консервативна партия. Председателят на парламентарната комисия за Северна 
Ирландия Саймън Хоаре нарече изявленията на Джонсън и Тръс "излишно дрънчене на оръжия", а председателят на 
комисията за отбрана Тобайъс Елууд предупреди, че анулирането на Протокола, ще бъде лошо за мира в провинцията, за 
британското влияние и за работните места и стандарта на живот. 
Протоколът предпазва от възникване на твърда граница на остров Ирландия, но създава митнически граница в Северно 
море за стоките от останалата част на Обединеното кралство към Северна Ирландия. 
 
√ Зеленски: Украйна договаря гаранции за сигурност с водещи световни сили 
Прокремълските власти в южната украинска Херсонска област призоваха президента Владимир Путин да я направи част от 
Русия. Украйна съобщи, че е отблъснала руските силите в контраатака, която може да промени посоката на войната. 
Вчера Киев затвори газовия поток по маршрут през контролирана от Русия територия. 
Властите в Херсон планират да поискат от руския президент Путин да анексира региона, съобщи агенция ТАСС като се 
позова на руски служител. Отстраненият губернатор обаче казва, че хората в региона искат той да бъде част от Украйна. 
Москва обвини Киев за обстрела на руски град. Според губернатора на Белгород Вячеслав Гладков това е "най-трудната 
ситуация" в граничния регион, откакто Русия изпрати войските си в Украйна преди 11 седмици. 
Вчера следобед руските сили са обстрелвали Одеския регион. Не се съобщава за жертви. 
През последните 24 часа украинските военни са взривили два понтонни моста край Белогоровка в Донецка област като по 
този начин са попречили на руснаците да преминат местната река, съобщи Си Ен Ен. 
На фона на продължаващата война страховете от по-широки международни последици нараснаха, след като Украйна 
съобщи, че спира транзита на руски газ през входния пункт "Сохрановка" в Луганска област, което доведе до спад с една 
четвърт на потока на синьо гориво към Европа. 
Молдова заяви, че не е засегната, но Словакия и Италия отчетоха по-ниски входни обеми. Спадът в Германия се 
компенсира с увеличени доставки от Норвегия и Нидерландия. 
Украинските власти се договарят с водещите страни в света по гаранции за сигурност за Украйна, заяви президентът на 
страната Володимир Зеленски. По думите му не всичко ще проработи за един или няколко дни, но той изрази увереност, 
че този месец май ще има особено значение в украинската история. 
Украйна е предложила на Русия да освободи руски военнопленници в замяна на извеждането на ранените бойци от завода 
"Азовстал" в Мариупол, съобщи украинският вицепремиер Ирина Верешчук. Преговорите все още продължават. 
В Женева ще се проведе извънредно заседание на Съвета за човешките права на ООН за влошаващата се хуманитарна 
ситуация в Украйна. Войната в Украйна ще бъде и във фокуса на заседание на Съвета за сигурност на ООН. 
 
√ Руското правителство одобри санкционен списък на компании от Европа, САЩ и Сингапур 
Санкциите включват забрана за сделки и влизане на кораби на компаниите в руските пристанища 
Руското правителство е одобрило списъка на юридическите лица, на които се налагат контрасанкции, предаде ТАСС, 
цитирана от БТА. В "черния списък" влизат 31 организации от Германия, Франция и други европейски страни, както и 
компании от САЩ и Сингапур. Повечето принадлежат към групата дъщерни дружества на "Газпром". 
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Контрасанкциите засягат например клонове на "Газпром Германия", които вече не са собственост на "Газпром", както и 
EuRoPol GAZ, съвместно предприятие на "Газпром" и Полската нефтена и газова компания, която притежава полския 
участък от газопровода "Ямал - Европа". 
От документа следва, че с тези компании вече не могат да се извършват редица операции, като например да се сключват 
сделки в тяхна полза. 
Освен това се забраняват платежни операции и такива с ценни книжа с тяхно участие или в тяхна полза. 
Отнема се и правото на плавателни съдове на компаниите от списъка да влизат в руски пристанища. 
 
√ Слабо забавяне на инфлацията в САЩ през април до 8,3% 
Растежът на потребителските цени в САЩ се забави слабо през април до 8,3% на годишна база, тъй като цените на бензина 
спаднаха от рекордно високи нива. 
Това предполага, че американската инфлацията вече достигна пика си през март, но въпреки това вероятно ще остане 
много висока за известно време, потвърждавайки позицията на Федералния резерв за по-агресивно повишаване на 
лихвите на следващите няколко заседания на централната банка. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през април с 0,3% спрямо март, когато скочи с цели 1,2%. Това е 
най-слабото нарастване на инфлацията от август 2021 г. насам, след като само месец по-рано отбеляза най-силен 
едномесечен ръст от септември 2005 г. насам, когато върлуваше ураганът Катрина. 
Спрямо година по-рано (април 2021 г.) американската потребителска инфлация се забави през април до 8,3% от 8,5% през 
март, когато достигна най-високо ниво от декември 1981 г. Това е първото забавяне на годишната инфлация от август 2021 
г., но въпреки това инфлацията нараства стабилно над нивото от 6 на сто за седми пореден месец. 
 

Графика на инфлация в САЩ по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
Очакванията на икономисти и анализатори бяха за по-сериозно забавяне на инфлацията в САЩ през април до 8,1% на 
годишна база и до нейно повишение с 0,2% спрямо март. 
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) обаче нарасна на месечна база през 
април с 0,6% (след повишение с 0,3% през март) и се повиши на годишна база с 6,2% след растеж с 6,5% месец по-рано, 
когато достигна най-високо ниво от август 1982 г. 
Ключов двигател за все още много високата инфлация остават енергийните цени, които нараснаха през април с 30,3% на 
годишна база (след скок с 32% през март(, въпреки че цените на бензина се понижиха с 6,1% спрямо предходния месец, 
но на годишна база нараснаха с 43,6% (след повишение с 48% през март), докато цените на мазута нараснаха с цели 80,5% 
след повишение със 70,1% месец по-рано. 
В същото време цените на храните скочиха с 9,4% на годишна база, отбелязвайки най-рязко повишение от април 1981 г. 
 
√ Джо Байдън: Инфлацията все още е неприемливо висока 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън заяви в сряда, че годишната инфлация в страната, която през април 
отслабна леко до 8,3% от 8,5% през март, остава "неприемливо висока", въпреки че показва признаци на забавяне. 
"Както казах вчера, инфлацията е предизвикателство за семействата в цялата страна и намаляването й е моят основен 
икономически приоритет. Това започва с Федералния резерв, който играе основна роля в борбата с инфлацията в нашата 
страна. Отвъд Фед, моят антиинфлационен план е фокусиран върху намаляване на разходите, пред които са изправени 
семействата, и намаляване на федералния дефицит", посочи американският президент. 
"Републиканците в Конгреса говорят за инфлацията, но единственият им план е да повишат данъците на работещите 
семейства, като извадят още повече пари от джобовете им. Ако са сериозни по отношение на инфлацията, те трябва да ми 
изпратят двупартийния законопроект за иновации, за да се укрепят нашите вериги за доставки и за да се произвежда 
повече в Америка, заедно със законодателство, което намалява разходите и намалява дефицита, намалява сметките за 
лекарства, отпускани по лекарско предписание, както и тези за комунални услуги, и да се възстанови справедливостта на 
нашето данъчно облагане", подчерта още Байдън. 
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√ МАЕ очаква рекорден ръст на възобновяемите енергийни източници през 2022 г. 
Нарастващите опасения относно енергийната сигурност и изменението на климата ще стимулират нов рекорден капацитет 
за генериране на енергия от възобновяеми източници през 2022 г., прогнозира в сряда Международната агенция по 
енергетика (МАЕ), предаде Ройтерс. 
МАЕ прогнозира, че през тази година в световен мащаб ще влязат в сила онлайн 320 гигавата от възобновяеми източници, 
което е еквивалентно на най-високото общо годишно енергийно търсене в Германия и спрямо предишния рекорд от 295 
гигавата през 2021 г. 
Допълнителните мощности през миналата година, които бяха движени от растежа на слънчевата енергия в Китай и Европа, 
надхвърлиха очакванията на базираната в Париж агенция, посочва МАЕ в новия си доклад за възобновяемите енергийни 
източници. 
"Развитието на енергийния пазар през последните месеци – особено в Европа – доказа още веднъж основната роля на 
възобновяемите източници за подобряване на енергийната сигурност, в допълнение към тяхната добре установена 
ефективност при намаляване на емисиите", отбеляза изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. 
Въздействието на пандемията Covid-19 и инвазията на Русия в Украйна доведоха до ръст на инфлацията към най-високи 
нива от няколко десетилетия насам и до покачване на цените на енергията в някои развити икономики, оставяйки 
управляващите да се борят да намерят по-евтина и надеждна енергия. 
Растежът на енергията от възобновяеми източници обаче е възпрепятстван от трудности във веригата за доставки, добави 
МАЕ в своя доклад, като заяви, че цената на инсталирането на слънчеви фотоволтаични панели (PV) ще остане висока тази 
и следващата година поради по-високите цени на стоките и на транспортните разходи. 
 

Допълнителен нет капацитет на възобновяема енергия при различните технологии (в гигавата) 

 
 
Преди кризата с коронавируса цените на слънчевата енергия намаляваха през последното десетилетие, отбеляза МАЕ. 
При липса на по-силни политики, растежът на възобновяемите енергийни източници се очаква да спре през следващата 
година, тъй като напредъкът в слънчевата енергия се компенсира от спад с 40% при разширяването на хидроенергията и 
стагниращ растеж при производството на вятърна енергия. 
Според МАЕ ръстът на възобновяемите енергийни източници през 2021 г. беше воден от Китай, Европейския съюз и 
Латинска Америка, но изоставаше в Съединените щати. 
Перспективите пред възобновяемите енергийни източници в САЩ са помрачени от несигурността относно новите стимули 
за вятърна и слънчева енергия и от търговските действия срещу вноса на слънчеви фотоволтаични източници от Китай и 
Югоизточна Азия“, добави базираната в Париж агенция. 
 
√ Петролът поскъпва с 5%, заличавайки част от спада с 9% през предните дни 
В сряда петролът поскъпва с близо 5%, заличавайки значителна част от рязкото поевтиняване с около 9% през предходните 
две сесии на търговия. 
Подкрепа за солидното поскъпване на черното злато оказват информациите за намаляване на новите случаи на Covid-19 в 
двата китайски мегаполиса - Шанхай и Пекин, което предполага скорошно облекчаване на наложените строги локдауни и 
подновяване на икономическата активността в най-големия петролен вносител в света. 
В същото време ЕС продължава да търси компромис за въвеждане на ембарго върху вноса на руски петрол. 
Подчертавайки допълнително опасенията за глобалните доставки, министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил ал Мазруи 
пък предупреди снощи, че когато търсенето на важното гориво се възстанови от коронавирусната пандемична криза, 

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
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форматът "ОПЕК +", включващ ОПЕК и съюзници като Русия, може да не успее да отговори на търсенето без допълнителни 
инвестиции. 
Това последва забележките на министъра на енергетиката на Саудитска Арабия, че светът трябва да обърне внимание не 
само на ограничените доставки на суров петрол, но и на недостатъчния енергиен капацитет в по-общ план. 
В резултат на всичко това към 17.00 часа наше време юлските фючърси на петрола Брент поскъпват с 4,4% към 107 долара 
за барел, а юнските фючърси на американския лек суров петрол WTI - с 5,25% към 105 долар за барел, след като снощи и 
по-рано днес те се търгува под нивото от 100 долара за пръв път от последните дни на април. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
 
3e-news.net 
 
√ Кирил Петков: Два LNG кораба ще доставят през юни природен газ директно за „Булгаргаз“ 
За юни имаме два кораба втечнен природен газ от САЩ, цената ще е малко под цената на „Газпром“. Това каза пред 
журналисти премиерът Кирил Петков при пристигането си в София от посещението си в САЩ. В съобщение по-рано вчера 
бе посочено, че на среща с вицепрезидента на САЩ Камала Харис са договорени доставки на втечнен газ. 
Започнати са преговорите за дългосрочен договор. Важно е да се каже, че договорът ще бъде директно между 
американската компания и „Булгаргаз“, няма да има посредници, подчерта премиерът. Природният газ ще се доставя с 
кораби, вероятно през терминалите на Гърция или на Турция, посочи той. 
Специалисти припомнят, че американската държавата обикновено не е доставчик на природен газ за страните по света. 
Износът на синьото гориво се извършва от частни компании, в някои случаи и при преференциални условия. Лятното 
потребление на природен газ у нас не е е голямо и заради това се очаква част от суровината да бъде складирана в 
хранилището в Чирен, което е полупразно в момента. 
Успяхме да договорим цена, която е доста под пазарните цени в момента, каза Петков. И това, че успяхме да го направим 
и под цените на „Газпром“, е много важно, допълни той. По думите му е важно България да има най-ниските цени, 
българският бизнес да бъде конкурентноспособен, да имаме диверсификация и да сме сигурни, че доставките ни няма да 
спират едностранно. Договорихме количество, което е конкретно за България, което показва и подкрепата на нашите 
партньори, заяви Петков. 
Продължаваме да очакваме азерските количества газ, отделно говорим и с други страни, така че никой да не си мисли, че 
заместваме един доставчик с друг, а ние избираме най-евтините цени от всички доставчици, обясни още министър-
председателят. 
Кирил Петков определи посещението си в САЩ като ползотворно. Всички осъзнават, че в този момент, когато газът се спира 
едностранно от „Газпром“, всички възможни опции трябва да се използват, за да може българското население да се 
чувства сигурно и спокойно и да знае, че българското правителство работи за него, каза още премиерът. 
 
√ Базите данни на повечето администрации ще бъдат в Държавния хибриден облак, но след като бъде щателно 
одитиран 
Прехвърлянето на данните на „Български пощи“ там е временно и заради хакерската атака, обясни Божидар Божанов 
Предоставяният капацитет на „Български пощи“ в Държавния хибриден частен облак е временен и няма да има миграция 
на „Български пощи“ към облака поради факта, че това трябва да бъде възмездна услуга. Те не са администрация и 
съответно нямат право на достъп до нея,  каза министърът на електронното управление Божидар Божанов по време на 
блицконтрол в ресорната парламентарна комисия, предаде БТА. Той отговори на въпрос, свързан с предоставения достъп 
на „Български пощи“ към Държавния хибриден частен облак.  
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Министър Божанов обясни, че достъпът е предоставен с оглед на инцидента – хакерската атака срещу системите на 
„Български пощи“ през април.  Предоставихме този капацитет, но подчертавам, че той е временен, каза министър 
Божанов.  
По думите му, след като бъде проверено дали всичко е наред в държавния облак, повечето администрациите ще мигрират 
там.  
„Държавният облак наистина в момента функционира. Една от следващите стъпки е да направим одит на това колко добре 
е конфигуриран и настроен, защото някои от клиентите имат определени оплаквания. Планът е да мигрираме доста повече 
администрации натам”, каза той. 
Министърът посочи, че предвиждат по  ОП „Добро управление” да има процедура, по която всяка администрация да може 
да заяви определен финансов ресурс за извършване на такава миграция. По думите му при някои от тях това ще бъде 
сравнително тривиално, при други ще бъде малко по-сложно.  
Предварителна подготовка е да уредим лицензионните условия във връзка с ползваните от администрациите база данни 
в Oracle.  
„Планът е, след като проверим всичко ли е наред в облака, да мигрираме доста голяма част от администрациите натам. 
При първоначалния ни анализ на използването на облака, може би за хубаво, може би за лошо, неговото реално 
използване е около 1% от ресурсите, които са налични. Така че място има”, заяви Божанов.  
 
√ Първите втори пенсии: какво платиха фондовете 
13% ръст на активите до 19.631 млрд. лева отчитат дружествата за втора пенсия през 2021 г., а печалбата им е 
нараснала с 23.18% до 75.219 млн. лева 
Работещите на българския пазар 11 пенсионноосигурителни дружества отчитат една много успешна 2021 година, въпреки 
продължаващата пандемия на COVID-19, показва обобщената информация на Комисията за финансов надзор (КФН) от 
одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели на дружествата за втора пенсия за миналата 
година. 
Активи, приходи, разходи и печалба 
Към 31.12.2021 г. балансовите активи на пенсионните фондове са на стойност 19 630 807 хил. лв. В сравнение с края на 
2020 г. активите са нараснали с 12,78 на сто от 17 406 665 лева. В същото време общите приходи на 11-те 
пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 332 278 хил. лв. спрямо 217 338 хил. лв. година по-рано или 
нарастване с 65.40 на сто. 
Общите разходи достигат 251 213 хил. лева, които нарастват с 61.74% от 155 111 хил. лв. през 2020 година. 
Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за 2021 г. е в размер на 72 970 хил. лв. спрямо 55 955 хил. лв. през 
2020 година или нарастване с 30.42 на сто. 
Най-много постъпления в четирите вида пенсионни фонда: универсалните (УПФ), професионалните (ППФ), доброволните 
(ДПФ) и по професионални схеми (ДПФПС) има от: 
- инвестиционни такси: 64.64% от УПФ от общите постъпления, 67.07% от ППФ, 65.79% от ДПФ и 76.47% от ДПФПС; 
- удръжки от осигурителни вноски: 35.36% от УПФ, 32.93% от ППФ, 32.39% от ДПФ и 21.01% от ДПФПС; 
- еднократна встъпителна такса: 1.82% от ДПФ и 2.52% от ДПФПС. 
Осигурените за втора пенсия 
нарастват с 0.64% през 2021 година, до общо 4 849 754 лица, от които мъжете (2 647 605) са повече от жените (2 202 149). 
Най-много са осигурeните за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 3 876 646 души, от които 2 008 204 
са мъжете и 1 868 442 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* – общо 646 027 души, от които 
367 273 мъже и 278 754 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* – общо 306 261 души, от които 263 244 мъже 
и 43 017 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – общо 10 032 души, от които 3 095 
мъже и 6 937 жени. 
Първите изплатени втори пенсии 
Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания 
(ФРП). През периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна 
пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в 
универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. 
За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди 
са прехвърлени 4 479 хил. лв. във ФИПП и 8 635 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 53 
хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на 
наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания. 
Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, 
навършили пенсионна възраст. 
Средният размер на месечната пенсия във ФИПП е 187.70 лева, като най-висок е размерът (300.00 лв.) във ФИПП Бъдеще, 
а най-нисък (154.12 лв.) във ФИПП Доверие. 
Средният размер на месечната пенсия във ФРП е 278.52 лева, като най-висок е размерът (291.77 лв.) във ФРП Алианц 
България, а най-нисък (208.50 лв.) във ФРП Бъдеще. 
Начислените и изплатени пенсии от различните фондове 
От общата справка на КФН става ясно, че Универсалните пенсионни фондове (УПФ) са изплатили общо 52 719 хил. лева 
средства по три вида: за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (58 хил. лв.), за еднократно 
или разсрочено изплащане на осигурени лица (4 021 хил. лв.) и за изплащане на наследници на осигурени лица (48 640 
хил. лв.). 
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Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) са изплатили общо 91 985 хил. лева средства по четирите вида: за еднократно 
изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (51 559 хил. лв.), изтеглени средства от осигурени лица (29 970 
хил. лв.), за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица (8 777 хил. лв.) и за изплащане на наследници на 
осигурени лица (1000 лв.). 
Данни за изплатени средства от Професионалните пенсионни фондове (ППФ) не е публикувана от КФН. 
Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 декември 
2021 година 
1. ПОК "Доверие" АД – приходи: 75 452 хил. лв. спрямо 48 037 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 54 
807 хил. лв. спрямо 29 878 хил. лв. и нетен финансов резултат: 18 292 хил. лв. спрямо 16 336 хил. лева; при осигурени 1 208 
625 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 24.92% по броя на осигурените лица. 
2. ПОД "Алианц България" АД – приходи: 65 623 хил. лв. спрямо 40 729 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; 
разходи: 41 607 хил. лв. спрямо 20 380 хил. лв.; нетен финансов резултат: 21 612 хил. лв. спрямо 18 298 хил. лв.; при 
осигурени 1 031 877 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 21.28% по броя на осигурените лица. 
3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 55 614 хил. лв. спрямо 32 778 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 
38 694 хил. лв. спрямо 20 654 хил. лв.; нетен финансов резултат: 15 226 хил. лв. спрямо 10 897 хил. лв.; при осигурени 874 
595 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 18.03% по броя на осигурените лица. 
4. ПОК "Съгласие" АД – приходи: 47 634 хил. лв. спрямо 33 090 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 41 
669 хил. лв. спрямо 29 377 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 372 хил. лв. спрямо 3 337 хил. лева; при осигурени 486 355 
лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 10.03% по броя на осигурените лица. 
5. ПОАД "ЦКБ - Сила" – приходи: 36 990 хил. лв. спрямо 30 135 хил. лв. преди година към 31 януари 2020 г.; разходи: 31 131 
хил. лв. спрямо 27 592 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 285 хил. лв. спрямо 2 349 хил. лв.; при осигурени 405 453 лица 
към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.36% по броя на осигурените лица. 
6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 32 204 хил. лв. спрямо 20 789 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 25 331 
хил. лв. спрямо 16 340 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 172 хил. лв. спрямо 3 967 хил. лв.; при осигурени 408 971 лица 
към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.43% по броя на осигурените лица. 
7. ПОД "Бъдеще" АД – приходи: 9 268 хил. лв. спрямо 5 617 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 8 573 
хил. лв. спрямо 4 998 хил. лв.; нетен финансов резултат: 625 хил. лв. спрямо 555 хил. лв.; при осигурени 224 736 лица към 
31.12.2021 г. и пазарен дял от 4.64% по броя на осигурените лица. 
8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 6 268 хил. лв. спрямо 3 794 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 5 892 
хил. лв. спрямо 4 072 хил. лв.; нетен финансов резултат: 376 хил. лева спрямо -278 хил. лв.; при осигурени 127 218 лица към 
31.12.2021 г. и пазарен дял от 2.62% по броя на осигурените лица. 
9. "Пенсионно осигурителен институт " АД – приходи: 3 451 хил. лв. спрямо 2 369 хил. лв. преди година към 31 декември 
2020 г.; разходи: 2 762 хил. лв. спрямо 1 820 хил. лв.; нетен финансов резултат: 620 хил. лв. спрямо 494 хил. лв.; при 
осигурени 81 924 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 1.69% по броя на осигурените лица. 
10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 81 хил. лв.; разходи: 767 хил. лв. и нетен финансов резултат: -610 
хил. лв. 
Равносметката за пенсионните фондове през 2021 година             
Универсалните пенсионни фондове (УПФ) 
Нетните активи на УПФ нарастват в края на миналата година до 16 743 313 хил. лв., спрямо 14 761 320 хил. лева към 31 
декември 2020 година, а на постъпления от осигурителни вноски се увеличават до 1 734 986 хил. лв. от 1 523 792 хил. лв., 
като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 71.95 лева. В 
УПФ се осигуряват общо 3 876 646 души в сравнение с 3 850 566 лица в края на 2020 година или нарастване с 0.67 на сто. 
Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички УПФ през 2021 година е 4 319.02 лева. 
Професионалните пенсионни фондове (ППФ) 
Нетните активи на ППФ нарастват в края на миналата година до 1 412 886 хил. лв., спрямо 1 284 149 хил. лева към 31 
декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 134 986 хил. лв. от 120 820 хил. лв. като 
средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 133.19 лева. В ППФ 
се осигуряват общо 317 049 души в сравнение с 312 866 лица в края на 2020 година, а към 31.12.2021 година в два от всички 
ППФ има общо 5 пенсионери. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ППФ през 2021 
година е 4 613.44 лева. 
Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 
Нетните активи на ДПФ нарастват в края на миналата година до 1 382 349 хил. лв., спрямо 1 230 514 хил. лева към 31 
декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 170 936 хил. лв. от 115 039 хил. лв. година 
по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ДПФ е 122.27 
лева. В ДПФ се осигуряват общо 646 027 души в сравнение с 645 569 лица в края на 2020 година. Средният размер на 
натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ДПФ през 2021 година е 2 139.77 лева. 
*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор. 
** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД 
*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.  
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
 
 
 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/13-rast-na-aktivite-do-19-631-mlrd-leva-otchitat-druzhestvata-za-vtora-pensiya-prez-2021-g


26 

 

√ Понижение с 18.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 427.91 лв. за MWh с ден за доставка 12  
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 427.91  лв. за MWh и обем от 67 056.10 MWh с ден за доставка 12 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 18.5 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 404.31 лв. за MWh, при количество от 35 539.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 516.50 MWh) е на цена от 451.51 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 416.14 лв. за MWh и количество от 2541.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 318.64 лв. за MWh (3277.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 652.31 лв. за 
MWh при количество от 2918 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 07 часа – 488.94 лв. за MWh (2992.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 453.87 лв. за MWh при количество от 2396.3 MWh. 
Спрямо стойността от 525.15 лв. (268.50 евро) за MWh за 11 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 12 май 2022 г. се понижава до 427.91 лв. за MWh (спад с 18.5 %) по данни на БНЕБ или 218.79 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 902.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 473.33 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     22,63%    1072.57 
Кондензационни ТЕЦ   50,32%    2385.03 
Топлофикационни ТЕЦ   4,11%    195.02 
Заводски ТЕЦ    1,91%    90.75 
ВЕЦ     1,86%    87.95 
Малки ВЕЦ    5,44%    257.69 
ВяЕЦ     0,66%    31.12 
ФЕЦ     12,36%    585.78 
Био ЕЦ      0,63%     29.98 
Товар на РБ         3777.2 
Интензитетът на СО2 е 456g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Намаление на цените по европейските електроенергийни борси за 12 май 
Румънската OPCOM затвори при цена от 218,79 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 227,76 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 218,79 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 12 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 206,72 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
230,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 333,52 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 14 ч и тя ще 
бъде 162,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 015,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 12 май ще бъде 227,76 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 128,92 гвтч. Максималната цена ще бъде 324,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 184,60 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 май е 218,79 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 206,72 евро/мвтч. Най-високата цена от 333,52 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
14 ч и тя ще бъде 162,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 898,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 май на Словашката енергийна борса е 181,87 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 241,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 108,96 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 175,27 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 241,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 108,96 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 май е 177,32 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
165,17 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 715,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 241,77 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 108,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 169,12 евро/мвтч на 12 май. Пиковата цена ще бъде 150,80 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 488 544,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 241,77 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 82,30 евро/мвтч. 
 
√ Стабилен ръст на индексите по фондовите борси в Западна Европа в сряда, въпреки галопиращата инфлация 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение завърши британският FTSE 
100 
Западноевропейските акции затвориха с повишение в сряда, при това за втора поредна сесия, като инвеститорите до 
голяма степен се отърсиха от данните за инфлацията в Германия и САЩ, които бяха по-силни от очакваното 
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Пазарните участници продължиха да следят потока от отчети на европейските компании за изминалото първо тримесечие 
на 2022 година. Преди началото на търговията бяха публикувани отчетите на широк кръг компании, сред които Alstom, 
Commerzbank, Continental, E.On, Siemens Energy, Thyssenkrupp и TUI. 
Статистиката също е на фокус 
Неотдавнашната волатилност на пазарите беше предизвикана от опасенията на инвеститорите относно повишаването на 
лихвените проценти и въпросителните относно това колко агресивно ще действа Федералният резерв на САЩ (Фед), за да 
ограничи растящата инфлация. 
Потребителските цени в Германия, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, през април са се повишили с 
рекордните 7.8% на годишна база, сочат данните на Федералната статистическа служба на страната Destatis. Месечната 
инфлация беше 0.7%. 
И двете числа съответстват на предварително обявените данни и на прогнозите на анализаторите, анкетирани от Trading 
Economics. 
Инвеститорите очакваха с подчертан интерес данните за инфлацията в САЩ през април. Представеният от Министерството 
на труда индекс на потребителските цени показа скок на цените с 8.3%, което е повече от очакваното увеличение с 8.1% от 
икономистите, анкетирани от Дау Джоунс. Скокът на цените остана близо до 40-годишния връх от 8.5%, отбелязан през 
март, което означава, че инфлацията се забавя през миналия месец. Toвa e в pязъĸ ĸoнтpacт c мeceчния pъcт oт 1.2% пpeз 
мapт, ĸoeтo бeшe нaй-гoлямoтo месечно yвeличeниe oт ceптeмвpи 2005 г. 
Ho зaбaвянeтo нa инфлaциятa вepoятнo e вpeмeннo. Цeнитe нa бeнзинa, ĸoитo ca oтгoвopни зa пo-гoлямaтa чacт oт 
нaмaлявaнeтo нa мeceчнaтa инфлaция, ce пoĸaчвaт oтнoвo през май, ĸaтo в нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa дocтигнaxa oĸoлo 
4.16 дoлapa зa гaлoн. Зa cpaвнeниe, пpeз мapт пaднaxa пoд 4 дoлapa, cпopeд дaнни нa Aдминиcтpaциятa зa eнepгийнa 
инфopмaция. 
Войната в Украйна и COVID-19 
Освен това, инвеститорите продължават да наблюдават продължаващия военен конфликт в Украйна и блокирането на 
пазарите в Китай, заради налагането на принудителен локдаут срещу разпространението на COVID-19. 
Пазарите 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 1.1%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+1.9%), следван от италианския FTSE MIB (+1.7%), британския 
FTSE 100 (+1.2%), испанския IBEX 35 (+1.1%) и германския DAX (+0.8%). Възходящият тренд не само, че се запази до края на 
сесията, но и се ускори за всички основни измерители. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
завърши британският FTSE 100. 
От секторните индекси с най-висок ръст от 4.2% затвори измерителят на компаниите от автомобилния сектор. Всички 
останали секторни индикатори също приключиха търговската сесия на положителна територия с изключение на здравния, 
който спадна с 1.3%. 
Търговията с акциите 
Книжата на британската фирма за спешни ремонти в дома HomeServe поскъпнаха с 12.94%, след като „Блумбърг“ съобщи, 
че канадската Brookfield Asset Management е близо до придобиване на компанията. В крайна сметка книжата на HomeServe 
се изкачиха на върха на Stoxx 600. 
Цената на акциите на германския туроператор TUI AG се повиши с 5.64%, след като компанията обяви, че през първото 
финансово полугодие (приключило на 31 март) е увеличила приходите си шест пъти до 4,5 млрд. евро, в сравнение със 
716,3 млн. евро през същия период на предходната финансова година. 
Компанията намали загубата си преди лихви и данъци до 614,5 млн. евро от 1,3 млрд. евро година по-рано и заяви, че 
очаква да се върне към рентабилност по този показател през тази година. Капитализацията на компанията е спаднала с 
2.3% от началото на годината до около 3.49 млрд. евро. 
Пазарната стойност на италианската банка UniCredit S.p.A. скочи с 10.79%. Тази седмица най-големият кредитор в Италия 
обяви, че ще изкупи обратно свои акции за 1.58 млрд. евро като част от програма за обратно изкупуване, стартирала през 
2021 г. 
Германската индустриална група ThyssenKrupp AG, най-големият производител на стомана в страната, се върна към 
рентабилност през второто си фискално тримесечие благодарение на 24% увеличение на приходите. Акциите се повишиха 
с 11.22%. 
Тютюневият концерн Philip Morris International обяви, че купува Swedish Match AB, чиято най-известна марка са запалките 
Cricket, за 161.2 млрд. шведски крони (16 млрд. долара). Книжата на Philip Morris поскъпнаха с 3.57% по време на 
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търговията във Франкфурт, а на Swedish Match се повишиха с 8.95% в Стокхолм. През 1997 г. Swedish Match придоби 58% 
от акциите на "Плам Български Кибрит" АД, водещ производител на кибрит в България. Предприятието в Костенец 
впоследствие се преименува на "Шведски кибрит Плам България". През 2000 г. обаче производството бе спряно. 
Сред печелившите са и акциите на италианския производител на гуми Pirelli & C SpA, които поскъпнаха с 2.22%, след като 
компанията обяви, че е увеличила повече от два пъти нетната си печалба за първото тримесечие на 2022 г. до 109.8 млн. 
евро, в сравнение с 42.2 млн. евро за същия период на миналата година. Пазарната капитализация на компанията, обаеч, 
е спаднала с 26% от началото на годината до 4.3 млрд. евро. 
След като спаднаха до обед, книжата на германската енергийна компания E.ON SE затвориха с ръст от 3.82%. През първото 
тримесечие на 2022 г. компанията намали коригираната си EBIT с 15%, въпреки че приходите ѝ скочиха с 60%. E.ON заяви, 
че тримесечните резултати са били повлияни негативно от предизвикателната оперативна среда и по-високите цени на 
енергията. 
Цената на акциите на другата голяма германска енергийна компания Siemens Energy AG, обаче, се понижи с 2.73%, след 
обяване на междиния отчет. През второто тримесечие на тази фискална година компанията е увеличил нетната си загуба 
осем пъти и очаква годишните ѝ финансови резултати да бъдат близо до долната граница на прогнозния диапазон. 
Книжата на френския производител на железопътни вагони и влакове Alstom SA поевтиняха с 5.16% и слязоха на дъното 
на Stoxx 600, въпреки че през 2022 г. компанията е увеличила приходите си със 76%, а коригираната си печалба преди 
лихви и данъци - с 19% на фона на повече от два пъти нарасналия обем на поръчките. 
 
√ Проучване: Глобалната индустрия ускорява инвестициите в енергийна ефективност 
Глобално проучване, възложено от АББ, подчертава настоящите и бъдещите планове на компаниите за инвестиции 
в енергийна ефективност и въглеродна неутралност 
Ново проучване установи, че глобалната индустрия ускорява своите инвестиции в енергийна ефективност през следващите 
5 години докато решаващата надпревара към Net Zero става все по-напрегната. Проучването на инвестициите в енергийна 
ефективност 2022 се явява скоро след неотдавнашен доклад на ООН, който призовава за съгласувани действия от страна 
на държавите за намаляване на парниковите емисии с по-бързи темпове. 
Глобалното проучване, проведено от Sapio Research, беше насочено към 2294 компании в 13 държави, с размери от 500 
до над 5000 служители. То предлага най-новите данни за това как индустриите по света планират да инвестират в мерки 
за енергийна ефективност за постигане на Net Zero. Ключова констатация е, че повече от половината (54 процента) от 
компаниите вече инвестират, докато 40 процента планират да направят подобрения в енергийната ефективност тази 
година. 
„Значителният растеж на населението и икономиката ще ускорят изменението на климата до критична точка, ако 
правителствата и индустрията не ускорят усилията си. Нарастващата урбанизация и нарастващото геополитическо 
напрежение също ще направят енергийната сигурност и устойчивост още по-критични“, каза Тарак Мехта, президент на 
АББ „Задвижване“. „Подобряването на енергийната ефективност е основна стратегия за справяне с тези потенциални 
кризи. Следователно, ускоряването на инвестициите, подчертано от това проучване, е положителна новина.“ 
В частност, индустриалните системи, задвижвани от мотори, имат огромен потенциал за мерки за енергийна ефективност. 
Почти две трети от респондентите в проучването надграждат своето оборудване до най-добрите в класа показатели за 
енергийна ефективност, като високоефективни електрически двигатели, контролирани от задвижвания с променлива 
скорост. 
Докладът също така подчертава тревожните области. Половината от респондентите посочват разходите като основната 
бариера пред подобряване на енергийната ефективност, а 37 процента считат, че пречката е времето на престой. Тревожно 
е също така, че само 41 процента от респондентите смятат, че разполагат с цялата необходима информация относно 
мерките за енергийна ефективност. 
„Жизненоважно е да помогнем на заинтересованите страни в цялата индустрия да разберат, че Net Zero не трябва да 
означава нетни разходи. Както доставчиците, така и правителствата играят роля в популяризирането на посланието, че 
приемането на енергийно ефективна технология предлага бърза възвращаемост на инвестициите, като същевременно 
намалява емисиите на CO2. Изводът е, че енергийната ефективност е добра за бизнеса и е добра за околната среда“, каза 
Мехта. 
Няколко аспекта на проучването 
- Респондентите съобщават, че средно 23 процента от годишните им оперативни разходи се дължат на потреблението на 
енергия. 
- Девет от десет респонденти посочват, че растящите цени на енергията са поне малка заплаха за рентабилността, докато 
повече от половината (53 процента) го възприемат като умерена до значителна заплаха. 
- Въпреки че разходите са значителна пречка за инвестиране в подобряване на енергийната ефективност, пестенето на 
разходи е основната причина за инвестиране (59 процента). 
Движение за енергийна ефективност 
Проучването е извършено като част от движението #energyefficiencymovement, многостранна инициатива, стартирана от 
АББ през 2021 г. Движението е в съответствие със Стратегията за устойчивост 2030 на компанията, която се ангажира да 
подкрепи клиентите на АББ при намаляването на CO2 отпечатъка им до 2030 г. с общо 100 мегатона годишно, което е 
еквивалентно на премахване на 30 милиона автомобили с вътрешно горене от пътищата всяка година. По този начин целта 
на Движението за енергийна ефективност е да повиши осведомеността и да започне действия за намаляване на 
потреблението на енергия и въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата. Компаниите са поканени да се 
присъединят към движението и да дадат публично обещание като начин да вдъхновят другите към действие. 
Проучване на инвестициите в енергийна ефективност 2022 е налично тук. 

https://global.abb/group/en/sustainability/sustainability-strategy-2030?_ga=2.163736316.236529999.1652195156-1660849486.1652195156
https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2022/04/ABB-Energy-Efficiency-Survey-Report-2022.pdf
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Мениджър 
 
√ „Денят за акции“ ще бъде на 15 юни 
Осмото издание на инициативата „Ден за акции“ ще е на 15 юни, съобщиха от БФБ. Това е денят, в който индивидуалните 
инвеститори ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари оперирани от БФБ, включително и на пазара за растеж 
beam. 
„Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на физически лица инвеститори на капиталовия пазар, да 
подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България. 
„Броят на индивидуалните инвеститори расте, което означава, че инициативата освен, че е традиционна има своето важно 
значение в търговския календар на Борсата. Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани 5 пъти по-
голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 
„На 15 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно 
безплатно. Предвид интересът да се защитят спестяванията от нарастващата инфлация, ще се радваме да имаме по-голяма 
активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия 
ни пазар.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 
В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни 
посредници, ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ 
в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо 
лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка. 
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват 
своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече информация за „Деня за акции“ 
може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day 
 
√ Еврото се разменя за 1,0495 долара 
Курсът на еврото днес спадна до границата от около 1,05 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0495 долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0553 долара. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на опасенията от рецесия 
Цените на петрола се понижиха с повече от 1% в ранната търговия в четвъртък в поредната волатилна сесия  за седмицата, 
белязана от икономически опасения и страхове от рецесия, които засенчиха притесненията за доставките на горива и 
геополитическото напрежение в Европа, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,5 долара, или 1,42%, до 104,2 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,41 долара, или 1,31%, до 106,1 долара за барел, 
Цените на петрола са под натиск тази седмица, заедно с глобалните финансови пазари, поради трепети от нарастващите 
лихвени проценти, силния щатски долар, опасения относно инфлацията и потенциала за рецесия. Продължителните 
локдауни срещу разпространението на COVID-19 в Китай, който е най-големия вносител на суров в света, също оказа 
влияние върху пазара. 
„Тези опасения от рецесията се засилват и се отразяват на цените на петрола тази сутрин“, каза Хауи Лий, икономист в 
сингапурската Oversea Chinese Banking Corp, посочвайки данните за инфлацията в САЩ. 
Индексът на потребителските цени в САЩ се повиши с 8,3% на годишна база през април. Това означава, че ръстът на цените 
в Съединените щати се забавя, тъй като през март бе регистрирано ниво от 8,5%. Въпреки това показателят е над 
прогнозираните 8,1%, което означава, че Федералният резерв може да ускори повишението на лихвите, за да укроти 
инфлацията. 
Въпреки това опасенията за доставките, произтичащи от руската инвазия в Украйна, укрепиха пазара на петрол, като 
цените се покачиха с над 35% тази година. Очакваното ембарго върху вноса на петрол от Русия в Европейския съюз  е един 
от най-важните фактори, подкрепящи цените. 
ЕС все още не е постигнал консенсус по темата с ембаргото, като основната опозиция идва от Унгария, която казва, че то 
би било нанесло разрушителни щети на нейната икономика. 
В сряда цените на петрола скочиха с около 5%, след като Русия обяви контрасанкции срещу 31 организации от Германия, 
Франция и други европейски страни, както и компании от САЩ и Сингапур. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Милка Василева председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: До две 
години изчезват 60% от медицинските сестри, болници ще са принудени да затварят 
в. Труд - К. Петков решил: Македония в ЕС 
в. Телеграф - Селата без защита от мълнии 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всяко зареждане до 50 л гориво с 25 ст. отстъпка за 6 месеца - първа мярка срещу полуделите цени 

https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day
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в. 24 часа - Тежка блокада на 18-и - бизнесът на площада, затворени пътища, София без транспорт, а учениците трябва да 
стигнат на матура 
в. Труд - Повече пари за строителите, но не за всички 
в. Труд - Кирил Петков излъга за газа 
в. Телеграф - Петков договори по-евтин газ от САЩ от юни 
в. Телеграф - Данъчни продават ловни пушки и уиски 
Водещи интервюта 
в. Труд - Национален кръг "За Македония" бе създаден вчера 
в. Телеграф - Кирил Спасов, концесионер на плажове: Инфлацията изяжда приходите от чадъри и шезлонги 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Северозападна Македония" и магистрала вместо договор, създаващ само спорове 
в. Труд - Истини и лъжи за българската прокуратура 
в. Телеграф - Колко струва една премиерска разходка до САЩ 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 май 
София 

- От 10.00 часа, на ул. "Екатерина Ненчева" № 1 ще се състои освещаването на първото училище у нас, 
специално създадено за деца на украински бежанци, което функционира от 4 Април 2022 г. целодневно 
и напълно безплатно. 

- От 10.00 часа във Френския институт в София ще стартира конференция на тема „Блокчейн и бъдещето на 
публичните услуги". 

- От 11.00 часа в Клуб „Перото", НДК ръководството на „Софийска вода" ще проведе пресконференция. 
- От 16.00 часа в Аулата на Софийския университет - Публична ще се проведе дискусия с представители на 

министерства и организации на тема "Младите и демокрацията", организарано от Студентския клуб на 
политолога към Софийски университет, Европейска младежка карта и Студентски съвет към Софийски 
университет "Св. Климент Охридски". Повече информация за него ще откриете в прикаченото 
прессъобщение. 

- От 18.30 ч. в галерия „Академия" на НХА, ул. Шипка №1, гр. София ще бъде открита изложба в памет на 
художника Киро Мавров, която ще се проведе в периода 12.05.2022 - 03.06.2022 

***  
Благоевград.  

- От 10.00 часа пред LARGO MALL, пл. „България ще бъде разположена шатра за безплатно измерване на 
стойностите на кръвното налягане, ползите от редовното проследяване и потенциалните рискове за 
здравето, когато е извън нормите. 

- От 13.00 часа в зала „22 септември" Регионална библиотека „Димитър Талев" Благоевград организира 
среща - разговор с проф. Боряна Христова. 

***  
Бургас.  

- От 11.00 часа в залата на Областния информационен център в сградата на Бизнес инкубатор-Бургас ще се 
проведе информационна среща посветена на проекта на Националния план за възстановяване и 
устойчивост на РБългария. 

***  
Варна.  

- От 19.00 часа в Алианс франсез Варна ще се проведе QUIZ игра с въпроси Колко знаеш за Европа? 
***  
Видин.  

- От 10.00 часа, в залата на 6 ет. в сградата на общинската администрация ще се проведе пресконференция 
по проект „Патронажна грижа + в Община Видин", Договор BG05M9OP001-6.004-0019-C01 по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа + 
Компонент 2". 

- От 11:30 ч. СУ „П.Р.Славейков" ще бъде домакин на Общинския кръг от Националното състезание по 
безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 година. 

- От 12:00 ч. пред Стамбол капия ще бъде открита изложбата "Неизвестни фотографии от голямото 
наводнение във Видин преди 80 години". В събитието ще участват кметът на Община Видин д-р Цветан 
Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова. 

***  
Враца.  

- От 10.00 часа на стадион "Христо Ботев" в гр. Враца ще се проведат XXII-те областни състезания с 
младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец". 

***  
Дряново.  

- От 17.30 часа в Икономовата къща, Исторически музей - Дряново ще открие изложба "Непоказано от Иван 
Койчев". Иван Савов Койчев (1905 - 1976) 

***  



31 

 

Пазарджик.  
- От 9.30 часа министърът на отбраната Драгомир Заков и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов 

ще наблюдават, заключителния етап на многонационалното учение „Trojan Footprint 22" в района на 
учебно-тренировъчен комплекс „Црънча". 

***  
Пловдив.  

- От 18.00 часа в Градската галерия в Пловдив ще бъде открита изложба на известният пловдивски фотограф 
и пътешественик Минко Михайлов. 

***  
Сливен.  

- От 11.00 часа пред Център за грижа за лица с умствена изостаналост / бул. Панайот Хитов №115 / ще се 
състои церемония по откриване на обект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за 
хора с увреждания в община Сливен" по договор № BG16RFOP001-5.002-0015-C01. 

***  
Стара Загора.  

- От 10.30 часа в Заседателната зала на Тракийския университет ще бъде открита дискусия на тема „Чиста 
енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката". 

***  
Търговище.  

- От 11.00 часа в Центъра за административно обслужване на Община Търговище ще бъде изтеглен жребият 
за разпределяне на 40 предметни награди между гражданите, платили в срок до 3 май пълния размер на 
годишните си налози. 

***  
Хасково.  

- От 14:00 ч. в зала „Хасково", община Хасково, най-голямата онлайн туристическа медия на България - 
TravelNews, съвместно с Българска банка за развитие и в партньорство с Община Хасково организират 
семинар с цел подпомагане на бизнес 

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

