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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Бизнесът иска предвидими цени или оставка на правителството 
Заради високите цени на горивата и на тока за бизнеса националнопредставените работодателски организации планират 
за 18 май протест пред Министерския съвет. Браншовите организации на собствениците на ресторанти и заведения също 
ще се включат в националните протестни действия, подкрепени и от синдикатите.  
Преговорите с правителството текат от месеци, но до споразумение така и не се стигна. 
"Ние сме готови вече на абсолютно всякакви крайни действия, за да може все пак да постигнем някакви цели, защото в 
цяла Европа виждаме, че правителствата се опитват да подкрепят бизнеса. Ние трябва да се молим, все едно някакви 
подаяния да ни дават" - заяви Емил Коларов от Сдружението на заведенията. 
Собствениците от бранша писаха до ЕК с искане да бъде удължена мярката 60/40, чийто срок на действие изтича в края на 
юни, а правителството няма намерение да я удължава, въпреки че се финансира с европейски средства. 
Бизнесът настоява за сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и предлага механизъм за 
финансова подкрепа, който няма да ощети бюджета. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал: 
"Нашата енергетика генерира такива свръхпечалби, че само част от тях могат да бъдат компенсирани всички потребители 
на свободния пазар. Говорим за компенсации, които да започват от база 150-160 лева за мегаватчас. Това е цената на 
микса и разликата над тази цена да бъде компенсирана на три четвърти, т.е. 25% остават като свръхпечалби в енергетиката, 
а 75% да отиват за компенсиране. Това е самофинансираща се схема. Няма нужда от пари от бюджета". 
Въпреки ангажимента на вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова преговорите забуксуваха миналата 
седмица на срещата при министър-председателя Кирил Петков. Тогава след скандал превозвачите напуснаха, след като не 
успяха да се разберат за мерките срещу поскъпването на горивата. 
Скокът в цената на енергоносителите води до лавинообразна инфлация, която всеки ден изяжда доходите на 
гражданите, се казва в позицията на бизнеса. Работодателите настояват за сигурност и прогнозируемост на доставките 
и цените на суровините.  
В съобщение до медиите, подписано от 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), се казва: 
„Цените на горивата и електроенергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители нива. 
По ценовата верига се стигна до лавинно растяща 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”. 
Работодателите 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. 
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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. 
 
√ Работодатели и собственици на заведения излизат на протест 
Работодателски организации и собственици на заведения излизат на национален протест на 18 май. На същата дата ще се 
проведе и мащабен протест на превозвачите. Недоволните искат компенсиране на високите цени на електроенергията и 
природния газ, за да спре инфлацията. 
„Вече 6 месеца сме в преговорен процес с правителството. Всеки месец компенсациите закъсняват”, обясни Добрин 
Иванов, директор на АИКБ. 
„Последната ни сметка за ток е 3 пъти по-висока, отколкото същата сметка преди пандемията. Цените за всички услуги и 
продукти са с 30% нагоре. Съвсем скоро и в заведенията ще трябва да се повишат сериозно цените”, заяви Евгени Зумпалов 
от Сдружението на заведенията в България.  
 
БНТ 
 
√ Добрин Иванов: Предложението на Министерство на енергетиката е много далеч от това, което искаме 
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че на срещата в Министерството на 
енергетиката ресорният министър се е включил с настройката да се проведе „пазарлък“. 
"Преди седмица проведохме среща в Министерски съвет с министър-председателя, на която присъства министърът на 
финансите, но отсъстваше министърът на енергетиката. Тогава постигнахме принципна договореност с тях, че ще има 
компенсация за високата цена на електроенергията за небитовите потребители, но остана да бъде уточнена формата на 
компенсацията с министъра на енергетиката. Вчера беше проведена среща в Министерството на енергетиката, но на нея 
липсва министърът на финансите“, каза Иванов. 
Той посочи, че предложението на Министерство на енергетиката било много далеч от това, което работодателите искат.  
"Те знаеха нашето искане, ние сме го изложили публично. Казали сме какво смятаме, че е справедливо и какво искаме да 
бъде дадено като компенсация на бизнеса и небитовите потребители, така че българската индустрия да бъде 
конкурентоспособна. Предложението на Министерство на енергетиката беше много далеч от това, което ние искахме", 
обясни Иванов. 
Добрин Иванов недоумява как е възможно 10 месеца след като КЕВР е прегледал сметките, производствената цена да се 
е повишила два пъти и половина? 
"Производствената цена, която КЕВР е определил с ценовото си решение на 1 юли 2021 г., като е признал всички разходи, 
извършени от АЕЦ Козлодуй и нормалната печалба за тази централа, е 55 лв./мВтч. Вчера цената, която беше съобщена на 
тази среща, е 133 лв./мВтч. Ние сме в недоумение как е възможно производствената цена на АЕЦ Козлодуй да се е 
повишила 2,5 пъти, при положение че разходите са почи идентични“, каза Иванов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодатели и собственици на заведения излизат на протест 
Искат компенсиране на високите цени за ток и газ 
Работодателски организации и собственици на заведения излизат на национален протест на 18 май. На същата дата ще се 
проведе и мащабен протест на превозвачите. Недоволните искат компенсиране на високите цени на електроенергията и 
природния газ, за да спре инфлацията. 
„Вече 6 месеца сме в преговорен процес с правителството. Всеки месец компенсациите закъсняват”, обясни в ефира на 
„Здравей, България” Добрин Иванов, директор на АИКБ. 
„Последната ни сметка за ток е три пъти по-висока, отколкото същата сметка преди пандемията. Цените за всички услуги 
и продукти са с 30% нагоре. Съвсем скоро и в заведенията ще трябва да се повишат сериозно цените”, заяви Евгени 
Зумпалов от Сдружението на заведенията в България. 
Повече гледайте във видеото. 
 
Actualno.com 
 
√ Би трябвало, няма писмени гаранции - отговорът на АИКБ ще бъде ли по-евтино, ако държавата помогне 
"Вчера Министерство на енергетиката всъщност много искаше да ни отговори на нашите искания, но нямаше желание". 
Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България пред БНТ. 
Интересен факт е, че когато беше питан дали цените ще паднат при нови държавни инфлационни мерки, отговорът беше 
"би трябвало" и че няма как той да даде "писмени гаранции". Той посочи, че ако се нормализират цените на тока и газа, 
разходът не би следвало да бъде калкулиран в себестойността на стоките. 

https://bntnews.bg/news/dobrin-ivanov-predlozhenieto-na-ministerstvo-na-energetikata-e-mnogo-dalech-ot-tova-koeto-iskame-1194565news.html
https://nova.bg/news/view/2022/05/12/368583/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/
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По думите му, след среща с правителството, работодателите били уверени, че ще има компенсация за небитовите 
потребители, но тепърва трябва да се уточни каква ще е тя - с министъра на енергетиката Александър Николов. Министърът 
на енергетиката и неговият екип се включили в срещата да се проведе пазарлък, смята Иванов.  
Той посочи, че предложението на Министерство на енергетиката било много далеч от това, което искат работодателите. 
Actualno.com припомня, че още в началото на годината работодателите настояха за компенсиране на 75% от консумирания 
борсов ток и за отпадане тавана на държавната помощ. Д 
обрин Иванов недоумява как е възможно 10 месеца след като КЕВР е прегледал сметките производствената цена се е 
повишила два пъти и половина? Работодателите имат протестна готовност за 18 май. В България работодателските 
организации и предприемачи протестират много повече от синдикатите. За да излезем на улицата и да отстояваме 
исканията си, сме опрени до стената и нямаме друг избор, изтъкна Иванов. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Срещата на бизнеса с енергийния министър за цените на тока и газа завърши с неуспех 
Работодателските организации ще се включват в мащабните протести на 18 май. Това бе потвърдено днес, след като 
срещата им с министъра на енергетиката Александър Николов заради компенсациите и скъпия ток за бизнеса, завърши с 
неуспех. 
„От 14-ти миналия месец настояваме за тези срещи. На срещата миналия четвъртък той заяви, че разговорите ще 
продължат в Министерството на енергетиката и затова днес сме тук”, заяви преди срещата Добри Митрев от БСК 
„Вече шести месец ние сме в преговорен процес с правителството месец за месец по отношение на компенсациите за 
високата цена за електроенергията. И всеки месец тези компенсации закъсняват. Това поражда непредвидимост”, заяви 
Добрин Иванов от АИКБ. 
„Искаме ясен и категоричен ангажимент, който да даде трайно решение на проблема с цената на електроенергията за 
небитовите потребители, а не да влизаме в тези преговорни процеси веки месец, защото това води до ескалация на цените 
на стоките и услугите”, добави той. 
По думите му очакванията им от настоящата среща са правителството да поеме такъв ангажимент, който да действа докато 
се нормализира цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса. 
„До момента бяхме подпомогнати по различни начини. В началото имаше конкретна сума за компенсация на мегаватчас. 
След това беше възприет нашия подход за компенсиране в процент от превишението на цената, която беше формирана 
като разлика, но беше сложен таван, който отново ограничаваше тези компенсации и довеждаше до завишена крайна цена 
за бизнеса”, посочи Иванов. 
Той обяви, че предложението на работодателите е не се правят договорки всеки месец, а да има ясен ангажимент и 
формула, по която да се изчислява тази компенсация и тя да се прилага автоматично всеки месец. 
„Формулата, която предлагаме, е компенсацията да е в размер на 75% от разликата между средномесечната цена на 
електроенергията, формулирана на борсата и цената на енергийния микс за месеца”, добави той. 
Работодателите имат готовност на 18 май да се включат към мащабите протести, които се организират в цялата страна. На 
срещата влязоха и синдикатите, които подкрепят работодателските организации и ще се борят за това цените на 
електроенергията за небитовите потребители да са по-справедливи. 
„Съвсем скоро ще трябва цените и в заведенията много да се повишат, защото хората, обикаляйки навън, виждат едни 
пълни заведения и си казват „ето - те работят”. Да, ние работим, само че в един момент с това непрекъснато повишаване 
на цените се оказва, че ти си работил и не само, че не си спечелил, но и трябва да дадеш някой лев”, коментира Евгени 
Зумпалов от Сдружението на заведенията в България. 
„Цената в България трябва да бъде близка до тази на нашите конкуренти, за да може да оцелеем. Съжаляваме, че на 
срещата не участва Министерството на финансите. Видяхме гледната точка само на Министерството на енергетиката”, 
заяви Добри Митрев от БСК след срещата. 
По-късно министърът на енергетиката Александър Николов разкри какъв е поводът за проверката на "Балкански поток". 
"Очевидно, след като бяха направени някакви проверки, след като се видя какви автомобили присъстват на едно 
конкретно място, се налагат допълнителни проверки". Това каза днес след края на заседанието на Министерския съвет 
министърът на енергетиката Александър Николов. 
"След като излязат резултатите от проверката ще се реши какво да се прави", допълни министърът. 
По-рано днес премиерът Кирил Петков обяви, че ще разпореди пълна проверка по всичките аспекти на проекта 
„Турски/Балкански поток“. 
През март в медиите беше публикувана информация, че джипове на обединението “Консорциум Аркад”, който построи 
продължението на газопровода “Турски поток” през България, се ползват безвъзмездно от "Булгартрансгаз", 
министерствата на околната среда и на енергетиката. 
 
Дарик  
 
√ В задънена улица: Работодатели и синдикати обсъдиха цените на газа и тока 
Работодатели и синдикати се събраха на спешна среща с ресорния министър Александър Николов в Министерството на 
енергетиката относно помощта на държавата за скъпите ток и газ. Те настояха за поемане на ясен и категоричен 
ангажимент, който да даде трайно решение на проблема с цената на електроенергията за небитовите потребители. 
След срещата, обаче, пред медиите те обясниха, че до решение не се е стигнало.  
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"Като ресорен министър Николов заяви, че от страна на енергетиката не може да се поеме целият този ресурс и, че без 
намесата на Министерство на финансите не биха могли да се справят. Така че ние съжаляваме, че в срещата не участва и 
Министерство на финансите, защото видяхме гледната точка само на Енергийното министрество. Ние не можем да 
направим компромис", заяви Добри Митрев от БСК и допълни, че има "усещането за някакъв пазарлък". 
"При срещата с министър Николов ние обърнахме внимание, че водим разхвърляни разговори. В Министерски съвет ни 
казаха да отидем да се разберем с Министерство на енергетиката. В Министерство на енергетиката ни казват, че са дотук 
и не могат без Министерски съвет и Финансовото министерство. Явно трябва среща, на която да се съберат всички, за да 
се разберем не дали, а как", каза от своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
Ако не се стигне до разбирателство, бизнесът излиза на протест на 18 май.  
"От 14-ти миналия месец настояваме за тези срещи. На срещата миналия четвъртък с премиера Кирил Петков, той заяви, 
че разговорите ще продължат Енергийното министерство и затова сме тук. Нашето основно искане е ясен и категоричен 
ангажимент, който да даде трайно решение на проблема с цената на електроенергията за небитовите потребители, а не 
да влизаме в тези преговорни процеси всеки месец и то със закъснение. Това води до ескалация на цените на стоките и 
услугите. Това очакваме от правителството - да реагира, докато се нормализира цената на електроенергията на българската 
независима енергийна борза", заявиха преди срещата Добри Митрев от БСК и Добрин Иванов от АИКБ. 
Работодателите заявиха, че до момента са били подпомогнати по различни начини, но и не съвсем. "В началото имаше 
конкретна компенсация в размер на конкретна сума. След това беше възприет нашият подход за компенсиране процент 
от превишението на цената, която беше формулирана, но беше сложен таван, който ограничаваше тези компенсации и 
това довеждаше до крайна завишена цена за бизнеса. И това се вижда от сметките на всеки предприемач", обясни Иванов.  
Той обяви, че предложението на работодателите е не да се правят договорки всеки месец, а да има ясен ангажимент и 
формула, по която да се изчислява тази компенсация и тя да се прилага автоматично всеки месец. 
„Формулата, която предлагаме, е компенсацията да е в размер на 75% от разликата между средномесечната цена на 
електроенергията, формулирана на борсата, и цената на енергийния микс за месеца”, добави той. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът не се споразумя с властта за компенсациите за високите цени на тока  
Бизнесът засега не среща разбиране от властта за мерките и компенсациите заради високите цени на тока. Това стана ясно 
след днешната среща в министерството на енергетиката. 
Средствата за компенсации за бизнеса заради високите цени на тока не могат да бъдат осигурени в пълнота от 
държавните производители на електрическа енергия според министъра на енергетиката Александър Николов. Това стана 
известно от думите на председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев след срещата му с енергийния 
министър, в която участваха работодателските организации и синдикатите. Темата за цената на природния газ и 
евентуалните компенсации за бизнеса не е била обсъдена.  
"Категорични сме за нашите предложения и не можем да отстъпим от тях", коментира пред журналисти Добри Митрев. 
По думите му, все пак има шанс да се намери решение за компенсациите за тока, но това зависи от премиера, 
правителството и Министерския съвет.  
Национално представителните работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България и Съюзът на стопанска инициатива съобщиха вчера, че излизат на национален протест за 
сигурна енергия на достъпни цени на 18 май, от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския съвет.  
Бизнесът настоява за удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, 
докогато е необходимо; компенсация в размер на 75 на сто от разликата между средномесечната цена за съответния 
месец на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда 
за сигурност на електроенергийната система, формиран от свръхпечалбите на производителите на енергия.  
Работодателите искат също 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; разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен 
газ и петролни продукти на достъпни цени; както и програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване 
на веригите на доставки.  
Ако исканията им не бъдат изпълнени, работодателите предупредиха, че ще поискат оставка на правителството и 
акцентираха, че техният протест не е политически.  
 
БГ Предприемач 
 
√ Протестираме, защото цените на горивата и ел.енергията достигнаха непосилни потребители нива 
Това се казва в разпространено до медиите писмо, в което мотивирано национално представените работодателски 
организации АОРБ (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ), посочват причините довели до решението им за организация на 
Национален протест, под мотото за сигурна енергия на достъпни цени. 
В писмото се казва: 
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! 
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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! 
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. 
„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.“. 
Цялото обръщение можете да прочетете ТУК… 
Протестът ще се проведе на 18 май 2022 г., от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския съвет. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: От 1 юли ще получаваме азерски газ 
"От 1 юли ще получаваме азерски газ", обяви в парламента Кирил Петков. По-рано на бизнес форум министър-
председателят коментира, че държавите в региона трябва да си подадат ръка. 
"В момента сме в безпрецедентна криза, тя беше направена по дизайн още от миналото лято с енергийна криза, 
дойде войната, минахме през пандемията и имаме много възможни оправдания защо да не се развиваме и да няма 
растеж", каза Кирил Петков. 
По думите му всяка криза е възможност и тези възможности се отварят сега и за България. 
"Тези възможности трябва да се използват по най-умния начин. Картата на Европа се преначертава в момента. Част 
от инвестициите, които сме планували е да отпушим строителството на част от нашите магистрали. Там има 
едни платени аванси, няма я магистралата. Имаме реални стъпки и искаме да направим, особено Северна България, 
която в момента реално е в изолация само с два моста на Дунав, нямайки магистрала", допълни Кирил Петков. 
Премиерът добави, че освен газовите връзки България ще разполага с безпрецедентна инсталация на батерии на системно 
ниво. 
"Никой не е правил това до момента. Реално правим нов модерен ПАВЕЦ. Това са нови концепции, които енергийната 
ни сигурност дава възможност да сме първенци. Правим инвестиции в човешки капитал – знаете колко STEM центрове 
отваряме сега. Отворихме фонда "Стамболов", където България ще инвестира в най-умните си хора, приети в топ 
университети, ако те се върнат обратно да работят за България", каза още Кирил Петков. 
 
√ Превозвачите ще съобразят протеста си на 18 май с началния час на матурата 
Наясно сме, че на 18 май има матура и не можем като отговорен бранш да си позволим да нарушим бъдещето на хиляди 
деца. Ще се съобразим с началния час на матурата и ще направим всичко необходимо децата да се явят на изпита. Това 
каза в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан 
Арабаджиев. 
Той подчерта, че близо три месеца превозвачите не срещат разбиране по нито една тема, а винаги са били диалогични. 
"За да има диалог, трябва да има две страни. В момента ние се движим по два съседни коловоза и не виждам къде напред 
във времето можем да пресечем интересите си", заяви Арабаджиев. 
По думите му и вчера в транспортна комисия в НС са чули същите неща, които ги чуват от месеци и не виждат пресичане 
на гледните точки. 
"Най-тежките различия са с министър Събев, въпреки че голяма част от исканията ни не са насочени към транспортното 
министерство. Той по-скоро се изявява като министър на друг бранш и чухме, че заради друг отрасъл, който имало бизнес, 
не може да се отмени искането ни за биодобавката. Един министър на транспорта да защитава друг бранш, за нас е 
изключително разочароващо", каза изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ На прага на летния сезон: Има ли недостиг на медицински персонал? 
До две години има реален риск броят на медицинските сестри у нас да намалее с до 60%. Каква е ситуацията с медицинския 
персонал в Бургас на прага на летния сезон. Дефицит на медицински сестри има почти във всяко отделение на УМБАЛ 
Бургас. 
"Избрах да работя с деца, въпреки че е изключително трудно. Избрах тази професия, защото има голям недостиг. 
Ходя на допълнителни дежурства в други отделения", заяви в "Денят започва" Зорница Спасова, медицинска сестра в 
УМБАЛ Бургас. 
По думите ѝ трябва да се променят тежките условия на работа и заплащането. 
"Трябва да се увеличи квотата за по-голям прием. По този начин ще се ликвидира дефицитът", допълни проф. д-р 
Христо Бозов, декан на Медицинския факултет в Бургас. 

https://drive.google.com/file/d/1o-7OMg6FxYIOgskcwZNjqn8GMLnxrQ4z/view?usp=sharing
https://bntnews.bg/news/prevozvachite-shte-saobrazyat-protesta-si-na-18-mai-s-nachalniya-chas-na-maturata-1194555news.html
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В студиото на "Денят започва" председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи Милка Василева заяви, че в момента здравната система е в критичен недостиг на професионалисти по 
здравни грижи, не само медицински сестри - липсват акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори. Според 
нея проблемът е много сериозен. 
Милка Василева призова за спешни стъпки за привличане на младите хора към професията, включващи достойни заплати 
и подобряване на условията на труд. 
"Средната възраст на медицинските сестри е 54 години, но има региони, като Кюстендилско, където възрастта е по-
висока - 58 години. В момента една медицинска сестра обслужва 30-40 пациенти", каза още Милка Василева. 
 
√ Вицепремиерът Нинова и посланикът на Япония обявиха нова инвестиция в българското кисело мляко 
Нова инвестиция в наука и високи технологии в България беше заявена от японската фирма "Мейджи". Компанията обяви 
желание да вложи средства в лабораторията за разширяване на научна и развойна дейност в "Ел Би Булгарикум" Това 
стана ясно по време на посещението на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и 
посланика на Япония у нас Н. Пр. Хироши Нарахира в държавната компания за производство на мляко. 
Двамата разгледаха производствените помещения и лабораториите, където се съхраняват над 1000 щама бактерии и 
повече от 100 закваски за оригиналното българско мляко. 
Голяма част от модерната техника в компанията е японска, а много от служителите в нея са били на обучение в Япония. 
"Ел Би Булгарикум" е държавно предприятие и няма да се приватизира, увери Корнелия Нинова. Тя е първият министър от 
20 години, който посещава лабораторията. 
Българското кисело мляко е марката на България, позната в целия свят, обявиха министър Нинова и посланикът на Япония. 
Н. Пр. Хироши Нарахира обясни, че за японците киселото мляко е символ на България и разказа, че то влиза в Япония през 
1970 г., когато е представено на Експо "Осака". "Тогава императорът спира на българския щанд и опитва българското 
кисело мляко. Това е много известна история в Япония", обясни той. Нарахира беше категоричен, че България привлича 
интереса на Япония и с това, че се намира на стратегическо място и че има много талантливи хора, особено в науката и IT-
сектора. 
Вицепремиерът Нинова и посланик Нарахира се обединиха около тезата, че сегашната трудна ситуация след ковид кризата 
и заради войната в Украйна може да е възможност за развитие на двустранните връзки. "Стокообменът между Япония и 
България е повишен, има възможност и да задълбочим икономическите отношения между нашите две държави", каза 
вицепремиерът и допълни, че японските фирми са добре дошли в страната ни. 
Хироши Нарахира сподели, че министри и депутати от Япония проявяват интерес към визита в България и среща с министър 
Нинова. 
Япония е приоритетен търговско-икономически партньор на България. 
Българският бизнес може да се превърне в доставчик на японски компания в сферата на информационни и 
комуникационни технологии и автоматизация; машиностроене, машинни части и инструменти, производство на 
автомобилни части; строителство; минна индустрия; фармацевтична и козметична промишленост и др. 
Вносът от Япония обхваща предимно автомобили, кабели, машинни части, машини и др. 
Догодина ще се навършат 50 години от старта на производството и продажбите на кисело мляко с името „България“ в 
Япония. Това става възможно след като през 1972 г. българското правителство разрешава на японската корпорация 
"Мейджи Деъриз" да продава продукта. Тогава се сключва и лицензионен договор между японската фирма и предприятие 
ВТО "Техника", което е предшественик на "Ел Би Булгарикум". Днес между "Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" има сключени 
и успешно осъществени три лицензионни договора, чрез които българското кисело мляко е разпространено на азиатските 
пазари. В процес на подготовка е и четвърти. 
 
БНР 
 
√ Премиерът, вицепремиери и 10 министри на парламентарен контрол 
Народното събрание ще проведе блиц контрол и редовен парламентарен контрол. Премиерът Кирил Петков и неговите 
заместници ще отговарят на актуални въпроси на депутати. В рамките на редовния контрол ще участват министър-
председателят, вицепремиерите Асен Василев, Борислав Сандов, Гроздан Караджов, Калина Константинова и още 10 
министри. 
Премиерът Кирил Петков ще информира парламента за мерките на правителството по отношение на инфлацията и рязкото 
повишаване на цените на основни стоки, храни и услуги. 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев ще представи повече разчети за предстоящата актуализация на 
бюджета, както и разходите, които са необходими за прилагането на пакета от мерки, свързани с войната в Украйна. 
Допълнителна информация по казуса с хакерската атака в системата на "Български пощи" ще предостави вицепремиерът 
по ефективното управление Калина Константинова. Министърът на туризма Христо Проданов ще представи прогнозата на 
ведомството за предстоящия летен сезон и ще даде последна информация за настанените украински бежанци. 
Най-много въпроси - общо 80 отново са към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Всички са зададени от 
депутати на Движението за права и свободи и са относно оказван натиск и тормоз по време на изборите миналата година. 
 
√ Асен Василев: Правителството ще осигури предвидимост на енергийния пазар 
Цената на електрическата енергия за бита остава на нивата от месец юли миналата година, като това е безпрецедентно в 
Европа, отчете вицепремиерът и финансов министър Асен Василев по време на блиц парламентарния контрол. 
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По думите му въпреки сериозните кризи с повишението на цените на енергоизточниците и войната в Украйна, 
правителството ще осигури предвидимост за енергийния пазар. 
"Наблюдаваме увеличение на производството в българската икономика и то значително - над 20%. Отнася и се за износа. 
Това се дъължи до голяма степен на българските фирми и на българските работници. Въпреки спрените доставки на 
природен газ, ценовине нива, които "Булгаргаз" заявява в КЕВР, са подобни или малко по-ниски от тези, които бяха април 
месец. Това, което е направило правителството, е да осигури разумна среда и да не пречи на бизнеса да работи", каза Асен 
Василев. 
 
√ Продължават разговорите в коалицията за антикризисните мерки 
Днес продължават разговорите в управляващата коалиция по пакета от антикризисни мерки заради високата инфлация. 
Експертен коалиционен съвет ще заседава отново в Министерството на финансите, очаква се окончателните решения да 
бъдат обявени през следващата седмица и да са в размер над 1 милиард и 500 милиона лева. Сред предложенията на 
четирите формации в управлението са намаляване на ДДС за основни храни, директни помощи  за част от домакинствата, 
таван на цените за част от стоките и суровините.   
Подготвя се и схема, която да намали цените по бензиностанциите за определено количество горива за физическите лица. 
Вчера правителството взе решение да поиска от Европейската комисия разрешение да бъдат намалени акцизите на 
електроенергията и на природния газ в България. 
Бизнесът настоява да продължи схемата за компенсации заради скъпия ток докато това е необходимо, а при евентуално 
поскъпване на газа разликата над сегашните цени да се поема от държавата. 
Финансовото министерство прави разчети колко би струвала на хазната всяка една от предложените мерки. 
 
√ Нинова призова да се побърза с подготовката на антиинфлационните мерки 
Вицепремиерът и лидер на БСП Корнелия Нинова призова правителството да побърза с подготовката на 
антиинфлационните мерки, за да може те да залегнат в актуализацията на бюджета. Предложенията на БСП не се 
променят: 
"Те са за нулево ДДС на някои храни, на хляб, за необлагаем минимум, за запазване на цената на газа на равнището по 
договора с "Газпром" и разликата да се поеме от държавата в помощ на бизнеса, 300 лв. мегаватчас на ток да бъде 
подкрепата за фирмите – това са нашите стари предложения. Кое от всички ще излезе в окончателен вариант днес не мога 
да ви кажа, предстоят тези разговори". 
Засега няма съгласие и за преизчисляването на пенсиите и добавките към тях. 
 
√ Комисията по култура и медии в НС одобри повече българска музика по БНР и БНТ 
Репортаж на Мария Костова за предаването ''Нещо повече'' 
Популяризирането на българската музика в обществените медии беше обсъдено на заседание на парламентарната 
комисия по културата и медиите. Партията "Възраждане" предлага законът да задължава БНР и БНТ 50% от музиката в 
ефира им да е българска. 
Генералният директор на БНР Милен Митев отбеляза, че Радиото и сега се опитва максимално да подкрепя българските 
артисти:  
"По принцип смятам, че трябва да сме предпазливи с едно законодателно изменение, което с административни мерки 
регулира нещо, което е в сферата на изкуството. С тази уговорка отново заявявам, че Националното радио е склонно да 
подкрепи всяка една инициатива, която ще бъде в полза на българските артисти. Може би големият въпрос, който трябва 
да решим, е дали защитаваме всички български артисти на всяка цена, без оглед на това какви изразни средства са 
избрали, включително и езика, или защитаваме и българския език заедно с българската музика и заявяваме категорично, 
че квотата трябва да важи само за музика на български език". 
След разгорещени спорове, повечето от участниците в заседанието на парламентарната комисия подкрепиха законова 
регламентация за повече българска музика. Предстои да бъдат конкретизирани законовите текстове. 
 
√ Проверка на НАП в над 2000 фирми с нелогично високи материални запаси 
Национална агенция за приходите започна проверки в повече от 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи 
стойности на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 година, съобщиха от ведомството. 
В края на миналата година НАП изпрати предупредителни писма до 11 600 фирми в страната заради нелогично високи 
стоки, материали или продукция, съхранявани в складове, на обща стойност над 9 млрд. лв., припомнят от приходната 
агенция. 
Голяма част от тези дружества са направили съответните корекции, като са начислили дължимия ДДС за липсващите или 
бракувани стоки, допълват от агенцията.  
 
√ ББР губи от притежаването на акции на една от търговските банки 
Българската банка за развитие губи от притежаването на акции на една от търговските банки у нас, стана ясно от изнесените 
данни пред бюджетната комисия в парламента от Валентин Михов от Надзорния съвет на Банката за развитие. През 2000 
година тя купи акции на Първа инвестиционна банка, като по този начин помогна за увеличаването на капитала й, което 
беше едно от условията Европейската централна банка да даде зелена светлина за присъединяването към валутно- 
курсовия механизъм ERM II. 
„За 2020 година мисля, че записахме 78 милиона лева загуба от акциите. За 2021-ва са 5 милиона, предварително, още 
надолу“. 

https://bnr.bg/post/101645888/parlamentarnata-komisia-po-kulturata-i-mediite-odobri-poveche-balgarska-muzika-po-bnr-i-bnt
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Михов обърна внимание, че за първото тримесечие на тази година загубата се е свила с 26 милиона лева заради 
поскъпването на акциите. Засега държавната банка няма представител в ръководството на частната, от която губи. 
 
√ Николай Василев: Ще финишираме годината със 7 млрд. лв. увеличение на дълга 
"Инфлацията се очертава да бъда най-висока от въвеждането на Валутния борд" 
"Не е добра философията на антиинфлационните мерки" 
Интервю на Людмила Железова с Николай Василев в предаването ''Нещо повече'' 
"България има една от най-красивите и най-простите данъчни системи в света и в Европа. Всяко разваляне я прави по-
трудна за обслужване с по-лоши резултати. Мерките за диференцирани данъчни ставки водят до по-ниски приходи и не 
ги подкрепям".  
Това каза пред БНР Николай Василев, бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката. 
Плосък ДДС от 18-19%, но не диференциран, смята за по-добро решение той. 
Според него не е добра философията на антиинфлационните мерки, обявени от правителството. 
Той изказа опасение за влизане в дългова криза заради необходими 1,5 млрд. лева за тези мерки: 
"Всяка подобна мярка води до повишаване на планирания дълг, който и досега е планиран да бъде рекорден за цялата 
година. Моята прогноза е, че ще финишираме 2022 година със 7 млрд. лева увеличение на националния дълг. Сега е 30 и 
малко милиарда, ще стане 40 без малко милиарда до края на тази и началото на следващата година". 
Инфлацията се очертава да бъда най-висока от въвеждането на Валутния борд, прогнозира още той и уточни, че ще е 
двуцифрена. 
Николай Василев определи като много добра мярка повишаването на прага за регистрация по ДДС от 50 000 на 100 хиляди 
лева. 
"Всяко правителство трябва да има положителен и задълбочен диалог с бизнеса, а той отдавна липсва. Ред правителства 
изобщо не говорят за бизнес, бизнес среда и почти нищо не правят за привличане на инвестиции и за подпомагане на 
българския бизнес. Протестите идват от липсата на диалог и от конкретните искания", коментира той. 
"Решението на въпроса с газа е по-трудно, с нефта е по-лесно и се чудя, че правителството иска от ЕК изключение, искат да 
сложат вето. Не виждам защо България трябва да се оплаква, при положение че ние можем отвсякъде да си доставим 
нефт", смята Василев. 
Според Василев България вече е много закъсняла с влизането в еврозоната и колкото по-рано влезе сега, толкова по-добре. 
Интервюто на Людмила Железова с Николай Василев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Красимир Катев: Влизането ни в еврозоната трябва да стане национален приоритет 
"Необходимостта от това стана още по-голяма в настоящата ситуация" 
Интервю на Снежана Иванова с Красимир Катев в предаването ''12+3'' 
"Настоящата ситуация прави необходимостта от влизането ни в еврозоната още по-голяма". 
Това зави пред БНР Красимир Катев, бивш заместник-министър на финансите. 
Според него вече има консенсус за това в обществото и в управляващото мнозинство: 
"Влизането ни в еврозоната трябва да бъде изведено като национален приоритет. ... При неуспешния избор на нов 
управител на БНБ стана ясно, че няма политическа партия, която е против въвеждането на еврото в начертания срок 1 
януари 2024 г.". 
Катев беше категоричен, че не е чул "смислени и логични аргументи за това, че не трябва да бързаме и трябва да отлагаме" 
присъединяването ни към еврото.  
"Единственият що-годе смислен аргумент, който съм чувал против въвеждането на еврото, е, че в първата година ще има 
еднократно завишена инфлация. Статистиката това го опровергава категорично". 
Той даде примери от балтийските страни, които като България са отворени икономики с валутни бордове, там ефектът от 
инфлацията след влизането им в еврозоната е бил само 0,3%.  
Финансистът направи прогноза за "укротяване на инфлацията" и подчерта, че мерките на правителството за компенсиране 
на настоящия инфлационен ръст трябва да се таргетирани и премерени, а не "да се стрелят милиарди ангро заради това, 
че нещо може да се случи". 
Интервюто на Снежана Иванова с Красимир Катев в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ЕК с мерки в помощ на износа на зърно от Украйна заради блокираните от Русия морски пътища 
Европейската комисия заяви в четвъртък, че ще работи с правителствата на ЕС, за да се помогне на Украйна да изнася 
милиони тонове зърно, блокирано в страната, тъй като руският флот блокира украинските пристанища, съобщава Ройтерс. 
Украйна беше четвъртият по големина износител на зърно в света през сезон 2020/21, показват данните на 
Международния съвет по зърното, продавайки тогава 44,7 милиона тона зърно в чужбина, главно в Китай, Африка и 
Европа. Страната е и един от най-големите производители на слънчогледово олио. 
Преди Русия да нахлуе в Украйна на 24 февруари, 90% от зърнените храни и слънчогледовото олио бяха изпращани през 
украинските пристанища на Черно море - маршрут, който сега е затворен. Проблемите с изпращането на зърно от Украйна 
заплашват да причинят продоволствена криза, особено в по-бедните региони като Африка. 
"20 милиона тона зърно трябва да напуснат Украйна за по-малко от три месеца, използвайки инфраструктурата на ЕС", каза 
в четвъртък еврокомисарят по транспорта Адина-Йоана Вълян и допълни: 
"Това е огромно предизвикателство, така че е от съществено значение да се координират и оптимизират логистичните 
вериги, да се въведат нови маршрути и да се избягват, доколкото е възможно, затруднените участъци". 

https://bnr.bg/post/101645788/nikolai-vasilev-shte-finishirame-godinata-sas-7-mlrd-lv-uvelichenie-na-dalga
https://bnr.bg/horizont/post/101645657/krasimir-katev-vlizaneto-ni-v-evrozonata-trabva-da-stane-nacionalen-prioritet
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Бързото изнасяне на украинската продукция с влак също е предизвикателство, тъй като украинската железопътна система 
има различна ширина на коловозите от тази в Европа, така че зърното трябва да се прехвърля на границата в различни 
влакове, а по границите няма много такива съоръжения за трансфер. 
Комисията призова транспортните компании да предоставят повече превозни средства, камиони и товарен подвижен 
състав и заяви, че самата тя ще създаде логистична платформа за съчетаване, за да предоставя безплатни транспортни 
ресурси за търсене. 
ЕК също така каза, че украинските селскостопански експортни пратки трябва да бъдат приоритет на терминалите и 
мениджърите на инфраструктурата трябва да предоставят железопътни слотове за този износ. Тя призова компаниите 
спешно да прехвърлят мобилни товарачи за зърно до съответните гранични терминали, за да се ускори претоварването на 
стоката. 
Комисията ще разгледа и възможността за гаранции на компаниите за превоз с камиони за застраховане на превозните 
средства, които тези фирми изпращат в Украйна, и призова правителствата на ЕС да прилагат максимална гъвкавост на 
граничните пунктове, като бъде разположен подходящ персонал за ускоряване на процедурите. 
Накрая Комисията ще оцени наличния капацитет за съхранение в ЕС и ще се координира с правителствата на ЕС, за да 
осигури повече капацитет за временно съхранение на украинския износ. 
 
√ Ръст на импортните цени на зърното в Германия заради войната в Украйна 
Цените на германския внос на зърно се повишиха рязко през март, тъй като войната в Украйна засегна глобалните 
селскостопански доставки, съобщи в петък германската статистическа служба Destatis. 
Цените на вноса на зърно са се повишили с 53,6% на годишна база през първия пълен месец на военния конфликт в 
Украйна, който започна с инвазията на Русия на 24 февруари, като цената на вноса на пшеница скочи с 65,3%, цените на 
ечемика, ръжта и овеса - също с 65,3%, а цените на царевицата - с 37,4%, съобщи Федералната статистическа служба. 
Производствените цени на зърното през март бяха със 70,2% по-високи в сравнение със същия месец на миналата година. 
Това е най-солидно увеличение от юни 2011 г., дължащо се на ниското предлагане и голямото търсене в Германия и зад 
граница, допълват от Destаtis. 
Русия и Украйна традиционно са основни конкуренти на световните пазари на зърно. Според Destatis обаче само 2% от 
зърното в Германия е дошло от тези две държави през миналата година. 
 

Графики на импортните цени на зърното и на различни видове зърно 

 
 
√ Президентът и премиерката на Финландия призоваха за членство на страната в НАТО 
Финландия трябва да подаде молба за членство в НАТО, обявиха вчера в съвместно становище финландският президент 
Саули Нийнистьо и премиерката Сана Марин в сериозен политически завой, предизвикан от руската инвазия в Украйна, 
предаде Ройтерс. 
"Финландия трябва да подаде молба за членство в НАТО без отлагане", посочва Нинистьо и Марин в становището си. 
"Членството в НАТО би засилило сигурността на Финландия. Като член на НАТО, Финландия ще укрепи целия отбранителен 
алианс", посочиха те в съвместно изявление. 
Финландия, която споделя 1300 км обща граница и трудно минало с Русия, засега оставаше извън Северноатлантическия 
алианс, за да поддържа приятелския отношения си източния си съсед. Но постепенно засили сътрудничеството със 
Северноатлантическия алианс като партньор, след като Русия анексира Крим през 2014 г. 
"Руската инвазия в Украйна промени ситуацията със сигурността на Финландия, но непосредствена заплаха няма", увери 
Нинистьо.  
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Очаква се официално становище по въпроса за присъединяването към НАТО да бъде направено в неделя. Според 
дипломати членството на Финландия ще бъде уредено бързо. 
Подкрепата за присъединяването на Финландия към НАТО в момента е 70 на сто, каза от своя страна министърът на 
външните работи на страната Пека Хаависто пред външната комисия на Европейския парламент. Той уточни, че рязкото 
нарастване на тази подкрепа е довело и до съответните действия на политическите партии в страната: 
"Финландия реши да кандидатства за членство в пакта, за да укрепи сигурността и стабилността в Балтийско море и в 
региона на Северна Европа. Финландия дава сигурност на региона и ще укрепи още повече НАТО като негов бъдещ член. 
От гледна точка на Алианса, Финландия има солидни демократични акредитиви, отговаря на критериите за членство и 
осигурява силна национална защита, която е взаимно оперативна с НАТО". 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг приветства решението на финландския президент и премиер да 
подкрепят присъединяването към Алианса. Според него, процесът по присъединяване ще бъде "гладък и бърз". 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също приветства лидерите на Финландия, която членува в ЕС, че 
проправят пътя към присъединяване към НАТО. 
Кремъл осъди идеята, че нейната съседка Финландия ще се присъедини към пакта. И нарече това намерение "заплаха за 
сигурността на Русия". 
"Неведнъж сме казвали, че приближаването на НАТО и на натовска инфраструктура до нашите граници няма да направи 
мира на нашия европейски и евразийски континент по-сигурен ", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И допълни, 
че Русия ще даде решителен отговор. 
Очаква се до края на седмицата Швеция също да вземе решение за присъединяване към НАТО. Голямата промяна в 
политиката на двете традиционно неутрални държави е предизвикана от инвазията на Русия в Украйна. 
 
√ Русия може да спре доставките на газ за Финландия в петък 
Ключови финландски политици са били предупредени, че Русия може да спре доставките си на газ за съседна Финландия 
в петък, съобщи в четвъртък местният вестник Iltalehti, позовавайки се на неназовани източници, съобщава Ройтерс. 
Вестникът не уточнява откъде би дошло предупреждението, като и агенция Ройтерс не успя да провери достоверността на 
информацията. 
Президентът на Финландия Саули Нийнистьо и министър-председателят Сана Марин заявиха в четвъртък, че Финландия 
ще кандидатства "без отлагане" за присъединяване към западния отбранителен алианс НАТО, което накара Русия да 
обещае ответен отговор. 
Ройтерс напомня, че на 5 май финландското правителство заяви, че е подготвено за възможността източната му съседка 
да спре доставките на газ в отговор на отказ на Финландия да се съобрази с руските искания за заплащане на синьото 
гориво в рубли. 
 
√ Четири ракетни атаки на руските сили срещу петролната рафинерия в Кременчук 
Броят на бежанците от Украйна от началото на руската инвазия надхвърли 6 милиона, сочат данни на ООН. Бежанската 
криза е определяна като най-тежката в Европа от края на Втората световна война.  Украинските власти обвиниха руските 
военни за поредните цивилни жертви при атаките. 
Масовите бежански потоци, предизвикани от руското нахлуване на 24 февруари, включват и 8 милиона вътрешно 
разселени украинци. От 6-те милиона в чужбина повечето са в Полша, като ежедневният брой напускащи Украйна е 
намалял значително от началото на военните действия. 
Властите в Киев обвиниха обвиниха руските сили, че са стреляли с танк по къща в село близо до Харков в Източна Украйна 
и са убити мирни граждани. Три тела са били ексхумирани тази седмица. Става дума за събития от края на март в Степанки 
- селище, окупирано тогава от руснаците, впоследствие върнато под украински контрол. Прокуратурата разследва за 
военни престъпления и случай от видео, разпространено от Си Ен Ен с двама украински цивилни, застреляни в гръб от 
руски войници. 
Русия е извършила четири ракетни атаки срещу петролната рафинерия в град Кременчук в Полтавска област, съобщиха 
още от Киев. Президентът Володимир Зеленски обвини руските сили, че от началото на войната са разрушили над 100 
болници и допълни: 
"Стратегическото поражение на Русия вече е очевидно за всички по света и дори за тези, които все още поддържат връзки 
с нея, но тя все още няма смелостта да го признае. И се опитва да скрие истината зад ракетни и артилерийски удари".  
Вчера Финландия обяви историческо решение - президентът и премиерът публикуваха съвместно изявление, че страната 
им трябва да стане членка на НАТО възможно най-бързо и че това ще засили сигурността ѝ. 
Обществените нагласи в страната са категорично "за" присъединяване към отбранителния блок.  
От външното министерство в Москва коментираха, че Русия ще бъде принудена да предприеме ответни мерки от военно-
технически и друг характер, за да спре заплахите за националната си сигурност". А президентът Владимир Путин 
предупреди, че продължаването на санкционната политика спрямо Русия ще доведе до трудно обратими последици за 
гражданите на Европейския съюз. 
 
√ Инфлацията в Сърбия нарасна през април до близо 9-годишен връх от 9,6% 
Годишната инфлация в Сърбия се ускори през април до 9,6% от 9,1% през март, показват данни на официалната сръбска 
статистика. 
Това е най-високата инфлация в страна от юни на 2013 г. 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/73825336-5494-4b68-a01e-c4039f88e1cb
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Ускоряването на инфлацията беше подкрепено от нарастване на цените на храните и безалкохолните напитки с 15,8% 
(спрямо 15,7% през март), на жилищата и комуналните услуги (с 6% спрямо 5,5% месец по-рано) и на транспорта - скок на 
цените с 13,4% след повишение с 12,5% през март. 
На месечна база потребителските цени се повишиха през април с 1,5% спрямо март, когато нараснаха с 0,8 на сто. 
 

Графика на инфлацията в Сърбия (на годишна база) 

 
 
Труд 
 
√ Вижте какво реши Министерският съвет вчера, 12 май 2022 г. 
Правителството одобри 21 национални програми за развитие на образованието 
Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството. Две от тях са нови - ,,Заедно 
в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.  
С първата програма ще се инвестират 90 млн. лв. в личностното развитие на учениците чрез занимания с колективни 
спортове и изкуства.  
С 10 млн. лв. по другата нова програма ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални 
работници - както вече назначени, така и нови.  
Общо 242,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в предучилищното и училищното образование чрез 
национални програми. Някои от вече познатите сред тях са разширени чрез нови модули.  
Програма „Иновации в действие“ е допълнена. По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM 
образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 
училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост.  
По друга програма ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в 
профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци, провеждани в културни институции. Ще се 
подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще 
се създават и условия за достъп на хора с увреждания и със специални образователни потребности, ще се повишава 
сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.  
Ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и 
училищна възраст в образователната система. Предвижда се разработване на помагало по български език като чужд за 
деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.  
Запазва се програмата за модернизиране на професионалното образование. За втора година чрез програма „Отново 
заедно“ ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от I клас до XI клас за преодоляване на 
негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22,6 млн. лв.  
По национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ учителите ще могат да повишават и допълват своите 
знания и умения, а специалисти от сфери извън образованието ще могат да придобият педагогическа квалификация. 
Отново е гарантирана възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.  
По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците ще се изграждат модерни кабинети в 
центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата 
и спорта. Ще се оборудват и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални 
потребности.  
Остават националните програми „Бизнесът преподава“, ,,Обучение за ИТ умения и кариера“, ,,Роден език и култура зад 
граница“, ,,Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и програмите за националното външно оценяване 
и ученическите олимпиади и състезания, за детските градини, информационните и комуникационните технологии в 
образованието. МОН ще продължи да финансира общински проекти за образователна десегрегация, както и наемането 
на заместващи учители. 
20 млн. лв. за увеличение на заплатите на учените в БАН 
Правителството отпусна 20 млн. лв. на Българската академия на науките (БАН) за увеличение на възнагражденията на 
учените. С тези средства ще се повишат началните размери на основната работната заплата на академичния състав, 
считано от 1 януари 2022 г.  



12 

 

Допълнителните средства се отпускат за изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в 
споразумение между Министерството на образованието и науката (МОН) и БАН, както и за проекти, разработени от 
учените по критерии, приети от Академията.  
Освен повишаване на дела на публикациите в авторитетни списания, споразумението с МОН предвижда повишаване на 
патентната активност на изследователите с 10% . Академията ще привлече още 40 млади изследователи и нови докторанти, 
като им осигури по-добри условия за кариерно развитие. БАН ще разработи редица проекти, сред които ще има и такива, 
по които ще бъдат включени учени, пострадали от военната инвазия в Украйна. 
Одобрен е Доклада за дейността на Съвета за административната peфopма през 2021 г. 
Министерският съвет одобри Доклада за дейността на Съвета за административната peфopма през 2021 г.  
Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година е одобряването на: Образец на Доклад за последваща 
оценка на въздействието; Наръчник за администрацията „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена 
информация?'“; Модели на вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация; Създаването на 
работна група за прозрачност и достъп до информация към съвета. 
Одобрен е докладът за касовото изпълнение на държавния бюджет за първите три месеца на годината 
Със свое решение правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на 
централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 
2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет 
и на основните показатели по КФП за първото тримесечие на 2022 г. Документите са изготвени в изпълнение на чл. 109 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 135 от Закона за публичните финанси.  
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
бюджетното салдо по КФП на касова основа за първото тримесечие на 2022 г. е положително в размер на 298,0 млн. лв. 
(0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 
344,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева.  
Приходите, помощите и даренията по КФП за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 12 382,7 млн. лв. или 21,6 % от 
годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1 032,3 млн. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към март 2021 г. Данъчните и 
неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1 255,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и 
даренията ( основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 222,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия 
период на предходната година.  
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 9 875,0 млн. лв., което 
представлява 21,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 1 044,1 млн. лв. (11,8 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 79,7 % от 
общите постъпления по КФП за периода.  
Приходите от преки данъци са в размер на 1 24 7,4 млн. лв. или 13 ,6 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 188,3 млн. лв. (24,6 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС 
са в размер на 3 812,3 млн. лв. (25,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 263,5 млн. лв. (21,4 % от разчета), а тези от 
мита са в размер на 100,2 млн. лв. (33,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени 
и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 388,8 млн. лв. или 28,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални 
и здравноосигурителни вноски са 3 050,5 млн. лв., което представлява 22,8 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 2 026,8 млн. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират 
основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, 
приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.  
Приходите от помощи и дарения са в размер на 480,9 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България 
в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За 
сравнение разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева. Нелихвените разходи са в размер на 11 
347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10 603,9 млн. 
лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 736,8 млн. лева.  
Неданъчните приходи са в размер на 2 026,8 млн. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират 
основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, 
приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.  
Приходите от помощи и дарения са в размер на 480,9 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България 
в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За 
сравнение разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева.  Нелихвените разходи са в размер на 
11 347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10 603,9 млн. 
лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 736,8 млн. лева. 
Актуализира се договорът между Република България и рейтинговата агенция Moody's Investors Service 
Министерският съвет упълномощи заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите да 
изрази съгласие от името на Република България с писмото за промяна на Договора за рейтинг между Република България 
и рейтингова агенция Moody's Investors Service. Писмото за промяна по същество не променя съществуващите до момента 
отношения между България и рейтинговата агенция.  
Договорът е сключен на 31 май 2005 г., като последно е бил актуализиран през 2015 г. и съгласно клауза от него 
рейтинговата агенция си запазва правото да коригира таксите на годишна основа със съгласието на емитента. Промяната 
е обоснована с нарастващите разходи на агенцията, като средствата за обезпечаване на заплащането са предвидени по 
бюджета на Министерството на финансите. 
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Необходимостта от правно регулирани отношения между Република България и рейтингова агенция Moody' s Investors 
Service се обуславя от факта, че наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови 
агенции, е ключово условие за обезпечаване достъпа на страната до капиталовите пазари. 
Правителството определи органите, отговорни за управление на резерва за приспособяване във връзка с последиците 
от Брекзит 
Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което определя органите, отговорни за управление на Резерва за 
приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.  
По силата на Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета се създава Резерв за приспособяване във 
връзка с последиците от Брекзит. Чрез финансирането от резерва държавите-членки осигуряват неподлежаща на връщане 
подкрепа за изпълнение на мерки, свързани с адресирането на неблагоприятните икономически, социални и 
териториални последици от Брекзит. Общият бюджет на резерва е 5,47 млрд. евро, като средствата за България са в размер 
на 15,37 млн. евро.  
Държавите-членки трябва да създадат системи за управление и контрол в съответствие с принципите на доброто 
финансово управление, като определят орган, отговарящ за управлението на финансирането от резерва, независим одитен 
орган и орган, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране.  
За постигането на максимална ефективност за органи за управление на Резерва се определят вече съществуващи структури 
с натрупан опит при изпълнението на програми и инструменти, финансирани със средства от Европейския съюз:  

✓ Дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет - орган, отговарящ за управлението на 

финансирането от Резерва; 

✓ Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ - независим одитен орган; 

✓ Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите - орган, на който ще бъде изплатено предварителното 

финансиране. 
Правителството одобри договори с три общини за изграждането на инфраструктура във връзка с реализирани 
инвестиционни проекти 
Министерският съвет одобри сключването на договори с Общини Пловдив, Девня и Плевен.  С договорите ще се преуредят 
въпросите по разходването на предоставени през 2020г. и 2021 г. от бюджета на Министерството на икономиката средства 
за изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, в подкрепа и на 
сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ инвестиционни проекти. Необходимостта от 
преуреждане на възникналите правоотношения е свързана с прекратяването на договорите за финансиране, поради 
забавяне при възлагането на съответните дейности по реда на Закона за обществените поръчки. Те са свързани с 
процедури за оспорване на решенията на възложителя и не предприети от общините своевременни действия за 
удължаване на сроковете по договорите за финансиране. 
Общини Шумен и Кърджали са реализирали съответно обектите „Общински довеждащ път - продължение на бул. ,,Симеон 
Велики“, гр. Шумен и „Изграждане на улица „Първа индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от улица 
„Производствена“ в Промишлена зона изток, гр. Кърджали“. Министерският съвет одобри разходването на 
предоставените от държавния бюджет средства от двете общини като разходвани в съответствие с целевото им 
предназначение. 
С решението се постига уреждане на финансовите отношения между държавата и Общините във връзка с изграждането 
на елементи на техническата инфраструктура при условията и по реда на ЗНИ, за които държавата е взела решения за 
подкрепа и е сключила договори с инвеститорите, осъществяващи проектите. 
Изгражданите инфраструктури насърчават икономическото развитие на Общините и са в подкрепа също на 
сертифицираните инвестиционни проекти за над 150 млн. лв. Проектите са следните: ,,Изграждане на фабрика за 
производство на електронна медицинска апаратура", гр. Пловдив на „БТЛ Индъстрийз“ АД, с предвидена по него 
инвестиция в размер на 10,5 млн. лв. ,,Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД, гр. Шумен, с 
предвидена по него инвестиция в размер на 27 млн. лв., „Инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода 
бикарбонат“ на ,,Солвей Соди“ АД, гр. Девня, с предвидена по него инвестиция в размер на 60 млн. лв. ,,Разширяване и 
модернизация на производствения процес на завод „Рубин“, гр. Плевен, по който са отчетени инвестиции в размер на 40, 
28 млн. лв. и „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на токозахранващи системи“, гр. Кърджали на 
„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД с инвестиция от 15 млн. лв. 
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите 
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на околната среда и водите за 2022 г. на стойност до 35 000 000 лв. във връзка с изплащане на 
обезщетение по влязло в сила съдебно решение. 
Кабинетът отпусна 2 352 585 лв. за ученически стипендии в училища-отличници 
Правителството предоставя 2 352 585 лева за стипендии на ученици в 72 общински училища в 33 общини. Това са училища, 
чиито възпитаници имат високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по 
математика за период от пет учебни години.  
Най-добре представилите се училища са разпределени в седем групи - четири на база средни резултати по български език 
и литература и три на база средни резултати по математика. В зависимост от групата, в която се намират, училищата 
получават различен размер на средствата за един ученик - 25 лв., 35 лв., 55 лв. или 75 лв. за групите по български език и 
40 лв., 60 лв. или 80 лв. за групите по математика.  
С тези допълнителни средства училищата имат възможност да дадат стипендии на повече ученици с висок успех. 
Кабинетът възстановява преходните остатъци на държавните училища 
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Правителството предостави 17 683 964 лева на държавните училища. С тези пари се възстановяват техните преходни 
остатъци от 2021 г. За разлика от другите държавни институции по закон детските градини, училищата и центровете в 
сферата на образованието не губят средствата, останали им от предходната година.  
С предоставените днес близо 18 млн. лв. се възстановяват пълните размери на преходните остатъци за 2021 г. на 
държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 3 
931 801 лв. и 898 869 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството 
на образованието и науката в размер 12 853 294 лв.  
С разчетените 22 млн. лв. по бюджета на МОН за 2022 г. ще се осигури възстановяването на останалата част от остатъците 
за 2021 г. на училищата, финансирани от МОН. 
Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 59 222 лв. по четири осъдителни решения на ЕСПЧ 
Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 59 222 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на 
четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 07.09.2021 г. - 
15.03.2022 г. 
Отчуждават се имоти за модернизацията на жп участъка гара София - гара Волуяк 
С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за модернизацията на железопътен участък 
гара София - гара Волуяк. Участъкът е част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1 +061 до 
проектен км 8+409“.  
Имотите се намират в район „Надежда“, София. Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти се 
осигуряват от Механизма за свързване на Европа - сектор „Транспорт“.  
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от 
съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Отнема се правото на управление на държавен имот от Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ в гр. 
Смолян 
Поради отпаднала необходимост се отнема правото на управление на имот -публична държавна собственост от 
Националната астрономическа обсерватория ,,Рожен“ към Института по астрономия на БАН. Имотът се намира в гр. 
Смолян, бул. „България“ № 14 и представлява офис със застроена площ 32 кв. м. Преминава в управление на областния 
управител на област Смолян. 
Променя се статутът на държавни имоти в Банкя 
Правителството обявява имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърля в 
управление на областния управител на София. Имотите се намират на ул. ,,Г. С. Раковски“ № 9 и № 11 в гр. Банкя. 
Представляват два терена с изградена сграда в единия от тях. Поради отпаднала необходимост, имотите се отнемат от 
Агенция ,,Пътна инфраструктура“. 
Правителството даде съгласие за освобождаване на почетния консул на България в област Тоскана, Италианската 
република 
Министерският съвет на Република България даде съгласие за освобождаване на г-н Алесандро Бузони от функциите на 
почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в гр. Винчи (Флоренция), Италианската република, 
с консулски окръг област Тоскана и за закриване на ръководеното от него консулство, във връзка с изпълнение на 
международноправната, българската и италианската нормативна уредба на института на почетния консул. 
Правителството прие решение за прекратяването на Договора между правителството на България и 
правителството на Австрия 
Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението 
между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за прекратяването на Договора 
между двете страни за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г. в София.  
Споразумението между България и Австрия беше подписано на 10 декември 2021 г. в Брюксел и с него се прекратява 
двустранният инвестиционен договор от 1997 г., както и член 12, параграф 3 от Договора, който разширява защитата  на 
инвестициите, направени преди датата на прекратяване на Договора за по-нататъшен период от време; по този начин член 
12, параграф 3 няма да поражда никакви правни последици след влизането в сила на Споразумението за прекратяване. 
Правителството одобри позицията на България по дело пред съда на ЕС 
Правителството одобри позицията на Република България по дело С-30/22 на Съда на Европейския съюз, образувано по 
преюдициално запитване на Административен съд - Велико Търново. Запитването се отнася до приложимостта на 
Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия в областта на социалната сигурност. По същество съдът иска да се установи 
докога лицата попадат в персоналния обхват на чл. 30, параграф 1 от Споразумението за оттеглянето.  
В своята позиция българската страна предлага отговорът на поставените в преюдициалното запитване въпроси да бъде в 
смисъл, че подобни кратки периоди, като този по главното производство, не следва да се считат за прекъсване по смисъла 
на чл. 30, пар. 2 от Споразумението за оттеглянето на ситуациите, предвидени в чл. 30, пар. l от същото, поради което не 
следва да водят до отпадане на лицата от персоналния обхват на чл. 30.  
Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се 
включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане 
на общностното право. 
Правителството одобри позицията на България за 110-та сесия на Международната конференция на труда 
Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 110-
та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 27 май-11 юни 2022 г. в Женева, 
Швейцария.  



15 

 

Българската делегация ще се ръководи от заместник-министъра на труда и социалната политика -г-жа Жулиета Върлякова.  
По време на сесията ще бъдат поставени въпросите за определяне на стандарти в областта на чиракуването, 
стратегическата цел за заетостта в съответствие с Декларацията на Международната организация на труда относно 
социалната справедливост за справедлива глобализация, както и достойния труд и социалната и солидарна икономика, 
като ще бъдат приети и заключения по тях. 
Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ през април 2022 г.  
Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет ,,Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 
12 април 2022 г. в Люксембург. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Васил Георгиев.  
Съветът проведе редовния диалог по върховенството на правото. СОВ дискутира и заключителния етап от работата на 
Конференцията за бъдещето на Европа. Въз основа на окончателния доклад от работата на Конференцията, представен на 
заключителното събитие на 9 май 2022 г., Съветът, ЕК и ЕП ще започнат работа по същество по предложенията. Министрите 
се обединиха около приоритетното значение на последващите действия, с оглед посрещане на очакванията на 
гражданите. 
Определени са правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма 
за възстановяване и устойчивост 
Със свое постановление правителството определи правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни 
получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.  
С документа се уреждат обществени отношения, неурегулирани от националното и европейското законодателство, които 
ще възникнат във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Определят се правилата 
за предоставяне на средства от Механизма на крайните получатели, редът за оценка на предложенията, изискванията към 
лицата, участващи в оценката, правилата за работа на комисията, към лицата, извършващи проверка на постъпили 
възражения, условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и изменението на 
сключен договор, както и правила за осигуряване на информация и публичност.  
В резултат на прилагането на правилата ще се постигне спазването на принципа на добро финансово управление, 
публичност, прозрачност и конкуренция при възлагането на дейности и намаляване на риска от измами, корупция и 
конфликт на интереси в съответствие с изискването на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021 /241 при използването на средствата 
от Механизма. 
Улеснява се достъпът до набори от данни на публичните институции през портала за отворени данни 
Чрез предложените от министъра на електронното управление промени в Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени 
данни - порталът за отворени данни.  
Това са част от промените в ЗДОИ, които произтичат от приетата през 2019 г. актуализираната правна рамка на повторното 
използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от 
обществения сектор (ОВ L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни). 
С директивата се цели по-лесен достъп до данни, съхранявани и предоставяни от организациите от обществения сектор, 
във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и могат повторно да се използват чрез електронни средства. По тази 
причина с проекта на акт се предвижда публичните институции да осигуряват практически механизми за улесняване на 
съхраняването на документите, предоставени за повторно използване, включително и чрез предоставяне на информация 
относно правата за повторно използване и наличните помощ и насоки. Предвидено е безплатно да е и повторното 
използване на динамичните данни, научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност.  
Нов текст в ЗДОИ посочва два начина на предоставяне, при възможност, на исканата от заявителя информация по 
електронен път - чрез публикуване на Портала за отворени данни и чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана 
поща, включително и Системата за сигурно електронно връчване. На Портала за отворени данни, организациите от 
обществения сектор трябва да осигурят свободен публичен достъп до е-документи, информация и данни в машинночетим 
отворен формат, при разработка, надграждане или внедряване на информационни системи. 
С предложенията се акцентира и на достъпа до обществена информация през Платформата за достъп до обществена 
информация поддържана от Министерския съвет. 
Промяна на Приложение № 2 към чл. 4 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация 
Приетото Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация, изменя минимумите и максимумите на основните месечни заплати на държавните служители с 
дипломатически ранг в Министерството на външните работи, съгласно Приложение № 2 към чл. 4.  
Определените нови минимални и максимални размери на основни месечни заплати, са синхронизирани с нивата на 
съпоставимите длъжности от Приложение № 1 от Наредбата и ще допринесе за облекчаване на процеса по индексиране 
на основните месечни заплати на дипломатическите служители, на базата на оценката на изпълнение на длъжността.  
Актуализирането има за цел да мотивира служителите и да способства за намаляване на текучеството, в следствие на 
несъответствието между ниските нива на заплащане и високите изисквания за заемане на дипломатически длъжности. 
Създава се Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ 
Правителството одобри проект на за Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното 
управление.  
Новият Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (МЕУ) отразява измененията на 
нормативната уредба от м. февруари 2022 г., с които на министъра на електронното управление са прехвърлени редица 
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функции на закритата Държавна агенция „Електронно управление“, свързани с ръководенето на държавната политика за 
развитие на електронното управление и държавната политика за мрежова и информационна сигурност. Същевременно с 
него се изпълнява и решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република 
България от 13.12.2021 г. обн. ДВ брой 106/ 2021 г., с което към МЕУ преминава дирекция „Информационни технологии“ 
от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
Правилникът включва функциите по подпомагане изпълнението на всички правомощия на министъра на електронното 
управление със съответната структура и щатна численост.  
С цел създаване на необходимите условия и ресурси за изпълнение на функциите по ефективно оперативно наблюдение 
и поддръжка на хоризонталните системи, споделените ресурси и инфраструктурата на електронното управление, както и 
за наблюдението и реакцията при инциденти с мрежовата и информационна сигурност, се създава Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното управление“. 
Одобрено е предприемането на действия по изготвяне и изпращане на уведомление за нотифициране от страната 
ни освобождаване от акциз на електроенергията и природния газ 
Със свое решение правителството одобри искане за предприемане на действия по изготвяне и изпращане на уведомление 
за нотифициране от страната ни на мерки, съгласно чл. 15, букви „б“ до „и“ от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 
октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията.  
Това е свързано с кризата с цените на енергийните продукти, която засегна всички европейски страни, включително и 
България. Държавата предприема действия за овладяване на продължаващата вече няколко месеца ситуация и за 
справяне на високите цени на енергийните продукти, чрез възможностите за намаляване на акцизните ставки, след 
одобрението от страна на Европейската комисия. По този начин ще се запази конкурентоспособността и рентабилността 
на енергоемките сектори, при които разходите за енергия съставляват висок дял от производствените разходи и ще се 
овладеят постоянно повишаващите се цени на електроенергията и на горивата. 
Министерският съвет одобри промени в програмите за компенсиране на потребители на електроенергия и природен 
газ 
Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на 
електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 105 и № 202 
на Министерския съвет от 2022 г. и Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни 
дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с 
Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с решения № 93 и № 202 на Министерския съвет от 2022 г.  
Тези изменения са наложени с цел отразяване на реалната ситуация и високите нива на компенсации, предоставени през 
м. март по двете програми. Измененията касаят разпределението на индикативните бюджети по отделните периоди, като 
общия бюджет по Програмите и схемата на компенсиране остават непроменени. Компенсациите продължават да се 
предоставят и за м. април 2022 г. 
Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи 
С постановлението на Министерския съвет се предвижда извършването на структурни промени в специализираната и в 
общата администрация в Министерството на външните работи с цел оптимизиране на работните процеси, подобряване на 
координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им.  
Измененията предвиждат намаляване на броя на генералните дирекции от четири на три, като се закрива генерална 
дирекция „Глобални въпроси“. Международно сътрудничество за развитие става част от функциите на дирекция 
„Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“, която включва и функциите, осъществявани от 
настоящата дирекция „Външноикономически отношения“. За поактивното популяризиране на външнополитическите 
приоритети на страната, както в България, така и зад граница, дирекция „Пресцентър" ще бъде преструктурирана в 
дирекция „Стратегически комуникации и публична дипломация“.  
С цел повишаване ефективността на структурните звена, с проекта на постановление се предвижда намаляване броя на 
дирекциите в общата администрация от шест на четири: функциите на съществуващите в момента дирекции „Човешки 
ресурси" и „Административно обслужване“ се обединяват в една дирекция - ,,Човешки ресурси и административно 
обслужване“, а дирекции „Информационни и комуникационни системи“ и „Сигурност на дейността и информацията“ се 
сливат в дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“. Дирекция „Бюджет и 
финанси" се преструктурира в дирекция „Финанси и управление на собствеността" , която поема част от функциите на 
дирекция „Управление на собствеността и материалнотехническо осигуряване“ по управление на недвижимите имоти и 
движимите вещи - държавна собственост и транспортното обслужване на Министерството на външните работи. 
Предвижда се създаването на нова дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“, която да осъществява 
дейностите, свързани с възлагане на обществени поръчки и управление на проекти. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството одобри доклада за изпълнение на държавния бюджет за първите три месеца на годината с излишък 
от 298,0 млн. лв. 
Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 344,7 млн. лв. и 
дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева 
Със свое решение правителството одобри в четвъртък Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет, 
включително на централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото 
тримесечие на 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение на 
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държавния бюджет и на основните показатели по КФП за първото тримесечие на 2022 г. Документите са изготвени в 
изпълнение на чл. 109 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 135 от Закона за публичните 
финанси, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
бюджетното салдо по КФП на касова основа за първото тримесечие на 2022 г. е положително в размер на 298,0 млн. лв. 
(0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 
344,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева. 
Приходите, помощите и даренията по КФП 
за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 12 382,7 млн. лв. или 21,6 % от годишните разчети. Постъпленията 
нарастват с 1 032,3 млн. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към март 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват 
номинално с 1 255,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията ( основно грантове по програмите 
и фондовете на ЕС) намаляват с 222,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП 
вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 9 875,0 млн. лв., което представлява 21,9 % от планираните за годината 
данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1 044,1 млн. лв. (11,8 %) спрямо отчетените 
за същия период на предходната година, като формират 79,7 % от общите постъпления по КФП за периода. 
Приходите от преки данъци са в размер на 1 24 7,4 млн. лв. или 13 ,6 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 188,3 млн. лв. (24,6 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС 
са в размер на 3 812,3 млн. лв. (25,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 263,5 млн. лв. (21,4 % от разчета), а тези от 
мита са в размер на 100,2 млн. лв. (33,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени 
и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 388,8 млн. лв. или 28,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални 
и здравноосигурителни вноски са 3 050,5 млн. лв., което представлява 22,8 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 2 026,8 млн. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират 
основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, 
приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 480,9 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) 
за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За сравнение 
разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева. 
Нелихвените разходи са в размер на 11 347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени 
разходи са в размер на 10 603,9 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 
736,8 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 
084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 
976,3 млн. лева. 
Нелихвените разходи са в размер на 11 347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени 
разходи са в размер на 10 603,9 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 
736,8 млн. лева. 
 
√ С 13 дни забавяне "Булгаргаз" внася днес в КЕВР заявлението си за цена на природния газ за май 
Комисията за енергийно и водно регулиране очаква да получи днес окончателното заявление на обществения доставчик 
„Булгаргаз” с актуални данни за ценообразуващите елементи на природния газ за месец май. 
След това енергийният регулатор ще насрочи заседание за утвърждаване на окончателната цена за месеца. 
КЕВР трябваше да проведе заседание на 10 май, но то беше отложено заради започната от енергийното министерство 
проверка за ценообразуването на природния газ. 
Забавянето в определянето на цените започва да изнервя бизнеса и потребителите, които вече половин месец няма яснота 
на какви цени ще се фактурира производството им. Подобен прецедент със забавяне на определянето на месечната цена 
до момента не е имало. 
В същото време от "Булгаргаз" публикуваха прогнозна цена за природния газ през юли и тя е за запазване на нивото от 
месец април - 142,11 лв./MWh. В информационно затъмнение са хората и бизнеса за цените на газа през май и за юни. 
Последната прогноза на "Булгаргаз" за юнските цени бе за 148,63 лв./MWh, но тя е от 11 април - много преди "Газпром" 
да спре доставките. Заради това тази прогноза също се очаква да бъде ревизирана, коментират експерти. 
Междувременно депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на енергийната комисия в парламента Делян Добрев обясни, 
че има информация как фирмата "МЕТ енерджи" доставя природен газ в момента за "Булгаргаз" на цени от 102 евро/мвтч. 
Държавната фирма пък го продава обратно на същото дружество, съгласно други сделки, за 82 евро/мвтч.  
 
√ Двуцифрен ръст на износа и вноса през януари-март отчете статистиката 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) остава отрицателно през първото тримесечие и е на стойност 
3 319,5 млн. лева 
Двуцифрен ръст както на износа, така и на вноса през първото тримесечие на 2022 година отчете Националния 
статистически институт (НСИ). 
Това се дължи най-вече на нарасналия износ по стойност на преработените минерални горива, заради скока на цените им. 
Общата стойност на износа на горива е 1296.1 млн. лева, което е с 221.8% повече в сравнение със същия период на 2021 
година, когато е отчетен експорт на минерални горива на стойност 402.8 млн. лева. 

https://3e-news.net/bg/a/view/33439/deljan-dobrev-imame-informacija-che-bylgarija-kupuva-prirodnija-gaz-na-102-evro-mvtch-ot-posrednika-met
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В същото време внесените минерални горива са нараснали със 154.2% от 1 164.5 млн. лева до 2 960.1 млн. лева. 
През периода януари - март 2022 г. от България общо (от ЕС и трети страни) са изнесени стоки на стойност 20 962,2 млн. 
лв., което е с 34 на сто повече в сравнение със същия период на 2021 година, показват предварителни данни на 
националната статистика. 
Само през март 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 086,5 млн. лв. и нараства с 38,9 на сто спрямо същия месец на 
предходната година. 
 

 
 
В същото време общо в страната са внесени стоки на стойност 24 281,7 млн. лв. (по цени CIF), или с 41,4 на сто повече 
спрямо същия период на 2021 година. Само през март 2022 г. общият внос на стоки нараства с 33,7 на сто спрямо същия 
месец на предходната година и възлиза на 8 942,6 млн. лева. 
 

 
 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2022 г. и е на стойност 3 
319,5 млн. лева. През март 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 
856,1 млн. лева. 
Търговията само с трети страни (извън ЕС) 
Износът на стоки от България през първото тримесечие за трети страни се увеличава с 28,3 на сто в сравнение със същия 
период на 2021 г. и е на стойност 6 761,7 млн. лева. През март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства 
с 19,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 484,5 млн. лева. 
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Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2022 г. се увеличава с 58 на сто в сравнение със 
същия период на 2021 г. и е на стойност 10 447,0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, 
внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През март 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни 
нараства с 35,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 654.3 млн. лeвa. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2022 г. е 
отрицателно и е в размер на 3 685,3 млн. лева. През март 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети 
страни също е отрицателно и е на стойност 1 169,8 млн. лева. 
 
√ До месец-два стартират първите процедури за технологична модернизация в предприятията 
След септември ще започне и кандидатстването за изграждане на ВЕИ и батерии за собствени нужди в малките 
фирми 
По Плана за възстановяване и устойчивост по Програмата за икономическа трансформация са предвидени над 1,3 млрд. 
лева. Първата процедура по програмата - за технологичната модернизация в предприятията, която е подходяща и за сектор 
"Облекло, текстил и кожи", ще стартира през юни - юли тази година, а финансирането е в размер на 260 млн. лева, като 
средствата са безвъзмездни. Това обяви Илияна Илиева - главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в Министерство на иновациите и растежа по време на втория заключителен ден на 
международната конференция "Произвеждаме мода в България", предаде БТА. Събитието се организира от Българската 
асоциация за текстил, облекло и кожи в партньорство (БАТОК) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП). 
Процедурата с бюджет от 30,6 млн. лева - за ИКТ решения и киберсигурност на малките и средните предприятия, се очаква 
да е на конкурентен подбор и на ваучерен принцип с идеята ваучерите да са като опростен разход, обясни Илиева. 
Обсъжда се процент от сумата да се използва и за хардуер, а не както досега беше само за софтуер. Тя се очаква да стартира 
през третото тримесечие на 2022 г. 
Процедурата за изграждане на ВЕИ мощности за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение е с 
бюджет 200 млн. лева, като се очаква да стартира през четвъртото тримесечие на тази година.  
Процедурата за подкрепа за преход към кръговата икономика, която отново е безвъзмездна помощ, се очаква да бъде 
обявена през първото тримесечие на 2023 година. 
Първата процедура по новата оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" - Разработване 
на иновации в предприятията (вкл. направление "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика"), се очаква да 
бъде обявена през четвърто тримесечие на 2022 г. Процедурата за Подобряване на производствения капацитет на малките 
и средните предприятия (семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите) ще бъде обявена през 
първото тримесечие на 2023 г., а тази за Внедряване на иновации в предприятията (вкл. направление "Чисти технологии, 
кръгова и нисковъглеродна икономика") се очаква през второ тримесечие на 2023 година, каза Илияна Илиева. 
Индикативният бюджет на програмата е 2,5 млрд. лева, като тя все още не е одобрена от ЕК. 
Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 е с бюджет над 
1,7 млрд. лева и също е подходяща за бранша. Целевите групи са малките и средни предприятия, малки дружества със 
средна пазарна капитализация, дружества със средна пазарна капитализация, големи предприятия в сътрудничество с 
научноизследователски организации, висши училища, центровете за върхови постижения и компетентост, научните 
инфраструктури. 
До 23 май фирмите, в това число и представителите на сектор "Облекло, текстил и кожи", могат да кандидатстват с проекти 
по процедурата "Възстановяване на малките и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност". 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез Инструмента REACT-EU, съобщи още Илиева. 
Можете да внедрите съоръжения, които да подпомогнат енергийната ви ефективност, а спестените от това средства да 
вложите в нещо друго в производство си, обърна се Илиева към представители на бранша. 
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният 
- 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по процедурата е 50 процента, посочи експертът. 
Тя уточни, че по процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, 
строително-монтажни работи, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории 
активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в 
предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 
Илиева изтъкна, че това е лесна за кандидатстване процедура и дори има публикувано видео с необходимите за това 
стъпки. Не са нужни никакви консултанти, допълни тя и акцентира, че не се очаква толкова лесна процедура да има 
занапред. 
 
√ Спад с 10.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 384.82 лв. за MWh с ден за доставка 13 май 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 384.82  лв. за MWh и обем от 64 132.10 MWh с ден за доставка 13 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 10.1 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 359.07 лв. за MWh, при количество от 33 646.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (30 486.10 MWh) е на цена от 410.58 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 410.73 лв. за MWh и количество от 2524 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 17 часа – 313.15 лв. за MWh (2564.2 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 500.01 лв. за 
MWh при количество от 2810.7 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 21 часа – 455.16 лв. за MWh (2656.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 393.81 лв. за MWh при количество от 2406.8 MWh. 
Спрямо стойността от 427.91 лв. (218.79 евро) за MWh за 12 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 13 май 2022 г. се понижава до 384.82 лв. за MWh (спад с 10.1 %) по данни на БНЕБ или 196.76 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 116.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 363.88 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     22,33%    1069.52 
Кондензационни ТЕЦ   46,55%    2229.5 
Топлофикационни ТЕЦ   4,39%    210.11 
Заводски ТЕЦ    2,00%    95.69 
ВЕЦ     0,20%    9.76 
Малки ВЕЦ    5,31%    254.19 
ВяЕЦ     2,63%    125.94 
ФЕЦ     15,97%    764.88 
Био ЕЦ      0,61%     29.39 
Товар на РБ         3726.84 
Интензитетът на СО2 е 436g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново понижение на цените по електроенергийнте борси в Европа. Гърция остава рекордьор и с най-скъпа енергия 
Румънската OPCOM затвори при цена от 196,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 252,59 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 196,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 183,59 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
209,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 255,65 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
160,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 292,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 13 май ще бъде 252,59 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 129,40 гвтч. Максималната цена ще бъде 312,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 225,00 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цената за електроенергията в цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 май е 196,90 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 183,59 евро/мвтч. Най-високата цена от 255,65 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и 
тя ще бъде 160,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 353,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 май на Словашката и Чешка енергийна борса е 194,20 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 8 ч и тя ще е 242,74 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 18 ч и тя ще бъде 140,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 май е 194,82 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
180,64 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 621,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 242,74 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 18 ч тя ще бъде 140,01 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 168,79 евро/мвтч на 13 май. Пиковата цена ще бъде 129,03 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 497 754,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 242,74 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 25,66 евро/мвтч. 
 
√ Динамичното развитие на пазара на втечнен природен газ (LNG) в Eвропа е продиктувано повече от политически, 
отколкото от икономически причини и целесъобразност 
Анализ на инж. Димитър Щерев 
В надпреварата между Втечнения и Тръбопроводния газ на Европейския континент, икономическото приемущество и 
търговската привлекателност на тръбопроводния газ, доставян по морските газопроводи „Син поток”, „Северен поток” 1 и 
„Турски поток” е продиктувано от няколко важни потенциал-задаващи фактора: 
- постигане на високи работни налягания (до 220 бара) на тези газопроводи, постигани чрез използване на високо-
ефективни компресори, марка “Rolce-Royce”; 
- използването на тръби от нов тип висококачествени стомани (х80, х100) със значителна дебелина на стената; 
- намален брой на компресорните станции по цялото трасе на доставка на газа, което дава и съществено екологическо 
приемущество на тези реализирани газови проекти; 
- силно редуциране на броя на транзитните държави и др. 
Изброените приемущества на цитираните по-горе морски газопроводи, значително намаляват експлоатационните разходи 
(OPEX) при преноса на газа с около 30, 35 и повече %-ти и допринасят за съкращаване на времето за възвръщане на 
направените инвестиции (CAPEX) и др. 
Докато преносът на газ по газопроводи с ниско налягане (до 75 бара) на разстояния по-големи от 4 500 км ставаше 
икономически нерентабилен, срещайки силна конкуренция с вноса на Втечнен природен газ, преносът на газ по 
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новоизградените морски газопроводи вече става рентабилен и екологично по-надежден на растояния над 5 000 – 6 000 
км. 
Тук е мястото да се отбележи, че след ремонтни и рехабилитационни дейности, трасетата на „Северен поток” 1 и „Северен 
поток 2” от газовите находища на п-ов „Ямал”, Западен Сибир до Германия са скъсени с 1850 км по сравнение със старото 
трасе през Украйна, което дава допълнителен съществен тласък към постигане на още по-добра рентабилност на преноса 
на газ по тези два газопровода. (виж. Фиг. 1) 
 

 
Въз основа на гореизложеното, експлоатацията на газопроводи, като „Северен поток 1, Северен поток 2”, „Турски поток” 
и „Син поток” встъпи в схватката на една силна конкуренция с икономическата рентабилност на вноса на Втечнен природен 
газ в Европа, осъществяван през морета и океани. 
Имайки предвид тези икономически приемущества на цитираните по-горе морски газопроводи, максимумът, който може 
да получи Втечнения природен газ, внасян през океана в Европа е цената му да се доближава, ставайки съпоставима с 
цената на тръбопроводния газ от Русия, но с една съществена жертва – все по-малки печалби за собственика на Втечнения 
газ. 
Спекулации с цените на втечнения природен газ 
Погледнато чисто в термодинамичен аспект, важно е да се знае, че производството на Втечнен газ налага охлаждане на 
газа до много ниски температури от около минус 160 0С, което изисква голям разход на енергия.  За втечняването на 1000 
м3 природен газ се използва енергията, съдържаща се в 250 н.м3, т.е. 1/4 от енергията на 1000 м3 се изразходва още при 
втечняването, като остават 750 м3 или с други думи - добиваме 1000 м3 природен газ, лишаваме се от 1/4 от тях (т.е. от 
250 м3) и в края произвеждаме само 750 м3 Втечнен природен газ.  
Икономическото обяснение е, че цената на Втечнения природен газ ще бъде с 1/4 (или с 25 %) по-висока от цената на 
тръбопроводния газ, като към това трябва да се прибавят и 4 - 5 или повече %-ти  загуби при преноса на този вид газ, както 
и други разходи, за които ще стане въпрос по-долу. 
За съжаление обаче, много често по медиите гръмко се обявяват значително ниски цени на Втечнения  газ на този или онзи 
терминал по света по сравнение с цената на тръбопроводния газ по дългосрочните договори, като на обществото се правят 
редица внушения: 
Например при закупуване на Втечнен газ от САЩ се взема цената на газа на спотовата борса (площадка) „Henry Hub”, но 
тази цена се мени всеки ден по няколко пъти.  Ако към даден момент тази цена е да кажем 3$ за 1 mmbtu (милион 
британски термически единици), това се равнява на около 106.14 $ за 1000 нм3.  (3 х 35.381 = 106.14 $ за 1000 м3).  Обаче 
цената от 106 $/1000 м3 веднага гръмогласно се обявява по медиите едва ли не като сензационна - два или три пъти по-
ниска от тази на тръбопроводния, внасян от Русия по дългосрочните договори! 
Всичко това обаче има чисто политически и подвеждащ обществото характер, което се отразява негативно върху 
осведомеността на потребителите, които в крайна сметка ще трябва да платят: 
- транспортните разходи за доставката, 
- разходите по ре-газификацията, 
- разходите по застраховане на плавателния съд, 
- разходите за пренос по газо-преносната система към вътрешността на страната (една, две или повече държави), 
- разходите за арендуване на плавателни съдове, 



22 

 

- загубите по време на транспорта 
и разбира се - печалбата на търговеца на Втечнен природен газ и др. 
Когато горецитираните разходи се прибавят, цената за потребителя става: 220-240$ за 1000 м3 или с други думи - 
съизмерима с тази на тръбопроводния газ, внасян от Русия или от другаде. 
Освен това, в повечето случаи условията на доставка на Втечнен газ от САЩ се извършват по схемата „FOB” (Free on 
board).  Това означава, че фирмата, закупила втечнения газ от САЩ става собственик на суровината веднага след като 
плавателния съд напускане пристанището и тази фирма вече има правата и свободата да продава този Втечнен газ, където 
и както намери за добре.  
Друг важен проблем, който трябва да се има предвид, е свързан с годишната запълненост на регазификационните 
терминали в Европа.  Вече в Европа има изградени над 30 изградени терминала за ре-газивикация на природен газ с общ 
годишен капацитет - над 230 млрд. м3.  Средната годишна запълненост на всички европейски терминали обаче е едва 25 
- 30 % и като се има предвид този очевиден факт, буди недоумение защо от 7 години насам, ЕК агитира за рехабилитация 
и разширение на стари и строителство на нови регазификационни мощности за Втечнен природен газ в Европа. 
Относно цените на втечнения природен газ, внасян в европа от различни източници по различни маршути  
Принципно цената на Втечнения природен газ за клиентите зависи от вида на договора и пазарните условия. 
Както бе изложено по-горе, когато газопроводният газ се транспортира по газопроводи с работно налягане до 75 бара на 
разстояния до потребителите по-големи от 4500 - 5000 км - себестойността му се увеличава и продажбите стават 
нерентабилни.  За потребителите, отстоящи на тези големи разстояния, е по-изгодно да купуват и внасят Втечнен природен 
газ.  
От друга страна обаче, цената на Втечнения природен газ често не е обвързана със себестойността му, което означава, 
че  продажбите на пазара не винаги са обвързани с разходите на доставчика, защото обикновено те са свързани с цените 
на алтернативни горива - суров петрол (Brent) и други. 
В случай на продажби по схемата FOB (Free on Board) и доставки - по схемата DES (т.е. продажби „франчайз до клиента”), 
търговецът на Втечнен природен газ поема производствените разходи за пренос и регазифициране.  Клиентът плаща цена, 
свързана със суровия петрол (Brent), обикновено процент от нея или плаща цена, индексирана на пазара на съответната 
крайна дестинация: aко тя е Европа – това ще означава цена, индексирана към газовия хъб „TTF” в Нидерландия.  Понякога 
цената в договора е хибрид от цената на петрола (Brent), цената на газовия хъб „TTF” (или друг хъб), цената на спотовата 
борса (площадка) „Henry Hub”, и/или дневната цена на Platts за LNG Japan/Korea (JKM). 
Прилагайки схемата FOB (Free on board), продавачът на Втечнен газ се стреми да се освободи от пазарния риск на 
Европейския континент и другаде по света, и в тази връзка Европа би могла да бъде използвана като трамплин за продажби 
на Втечнен газ в други точки на света.  
Собственикът на Втечнения газ винаги ще се стреми да оптимизира продажбите си на пазар с най-високи цени, което 
означава, че въпреки че Втечнения газ може да се насочи към Европа, все пак за получаване на по-големи печалби, 
собственика на газа може да го пренасочи към Азия, защото печалбата там към момента би могла да бъде много по-висока 
(т.н. Азиатска премия). 
През лятото на 2020 г. видяхме, че производството на Втечнен природен газ се затваря поради изключително ниските 
световни цени на газа навсякъде, което означава, че няма арбитраж между договорна и продажна цена, която да се 
прилага.   
Наред с това трябва да се има предвид, че някои доставчици на Втечнен природен газ са също и производители, като 
американската „Cheniere Marketing” и руската „Novatek”, и в тези случаи те могат да предлагат по-ниски цени.  Това е така, 
защото производителите на Втечнен природен газ могат да предложат цени близки до производствените разходи. 
Що се отнася до разходите за Втечнен природен газ от руския терминал „Yamal LNG”, разположен в Западен Сибир (на 
брега на Карско море), Втечненият газ от него е по-скъп от този от газификационните заводи в Катар и Алжир, но е по-евтин 
от втечнения газ на САЩ.   
Цената на Втечнения газ обаче зависи от конюнктурата на пазара и конкретните условия на договора, така че при 
определени условия, Втечненият природен газ от Русия може да бъде по-евтин от този на Катар или по-скъп от този от 
САЩ. 
Цената на Втечнения природен газ от завода „Yamal LNG” на „Novatek” на п-ов „Ямал” (Карско море) е доста ниска, поради 
неголемите разходи за добив на газа от съседното газово находище, към което този завод е включен.  От друга страна 
добивът от газовото находище се субсидира чрез кредити, а ниските температури в Арктика допълнително подобряват 
ефективността на втечняване и намаляват разходите за енергия.  Обаче разходите за транспортиране на Втечнения газ с 
танкери – „Arc-7” в арктически условия от п-ов „Ямал” (Карско море) до бреговете на Северозападна Европа или Западна 
Азия, са големи в сравнение с транспортирането през по-топлите морета и океани.   
Сравняването на относителните производствени разходи между производителите на Втечнен природен газ (нови и стари) 
е трудна задача, тъй като например Алжирските съоръжения за са силно амортизирани. 
Основният извод от всичко това е, че всяка Европейска държава-вносител на Втечнен природен газ (LNG) трябва добре да 
анализира всяка ситуация и изхождайки от своите специфични и неповторими особености (географско положение, 
конфигурация и капацитетни възможности на Газопреносната си система, степен и специфика на развитие на своята 
индустрия) - да поеме по най-правилния път, правейки разлика между икономическа рентабилност и политически 
решения.  Именно тук трябва да се затвори пътя към свободните екстраполации от държава на държава, които водят до 
пригаждане и нагаждане, и до реализиране на проекти със съмнителна икономическа рентабилност, които в крайна сметка 
резултират в губене на ценно време, заблуди и самозаблуди.  В тази връзка, енергийната безопасност на страната не трябва 
да се поставя под заплаха, като се допускат съществени икономически загуби при това без държавата да разполага с 
необходимите финансови ресурси. 
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Можем обаче да кажем, че новият руски проект за изграждане на пореден газификационен завод за Втечнен природен газ 
– „Yamal Arctic LNG 2” в Западен Сибир, Русия, на брега на Карско море, се очертава да бъде много ефективен и печеливш. 
Имайки предвид, че Втечнения природен газ от САЩ обикновено е по-скъп на база производствени разходи, по сравнение 
с газа от новите терминали, изградени в Катар, новият терминал „Yamal Arctic LNG 2”, се очертава да бъде нов евтин 
източник за доставки на Втечнен природен газ за Европа. 
За реклама на потреблението на Втечнен природен газ в Европа често, като пример се посочва Испания, която разполага с 
най-голям брой регазификационни терминали – 6 броя. Но тук трява да поясним, че изграждането на тези терминали е 
свързано с историята на развитие на газовата индустрия в тази държава и не на последно място – с географското 
положение на страната и сравнителната й отдалеченост от доставчици на тръбопроводен газ.  Но въпреки изградените и 
действащи 6 броя регазификационни терминала, когато се появи техническа възможност, испанците незабавно разшириха 
своята газова инфраструктура, като изградиха морския газопровод „MedGas”, който доставя тръбопроводен газ от Алжир 
през Средиземно море на цени много по-ниски от тези на Втечнения природен газ.  Понастоящем Испания доставя 
тръбопроводен газ по два газопровода – единия  е от Алжир (MedGas), а другия е от Франция.  Испания може също да 
внася или да изнася газ за Франция по междусистемен газопровод, който обаче не е с голям диаметър.   
Франция има директни газопроводни връзки с Норвегия и може да внася руски тръбопроводен газ през Германия. 
Великобритания има собствено производство на Втечнен природен газ, възможност за внос на такъв газ, както и изградени 
газопроводи за внос на тръбопроводен газ от Норвегия, Нидерландия и Белгия. 
Трябва да се знае, че Втечненият природен газ по своята същност е ГЛОБАЛНА СТОКА, чиято цена може да бъде повлияна 
от икономиките на страните в различните региони на света, както и от многото фактори (субективни и обективни), 
действащи там.  Всичко това за кратко време може да направи Втечнения природен газ по-скъп от газопроводния газ.   
Свръхпредлагането на Втечнен природен газ на световните пазари, доведе до разбалансиране на газовия пазар в Европа 
през 2020 г., поради струпване на огромни количества Втечнен природен газ в Европа от САЩ, въпреки непълноценно 
работещата промишленост поради Ковид кризата, сравнително топлата зима и относително пълните газови 
хранилища.  Разбира се, в такива необичайни (изкуствено създадени) пазарни условия, Втечненият природен газ става 
силно конкурентен на тръбопроводния газ по дългосрочните договори.   
Когато търсенето на Втечнен природен газ в Азия започне да намалява или не успее да се покрие от предлагането, тогава 
други потребители имат възможност да купуват много евтин Втечнен газ на спот-цени. Но закупуването на Втечнен 
природен газ на спот-цени означава краткосрочна сделка, т.е. – сделка за доставка на една партида, което в повечето 
случаи има епизодичен или моментен характер. 
В условията на значително търсене, по-голямо от предлагането, Втечненият природен газ става много скъп, дори няколко 
пъти по-скъп от газопроводния по дългосрочните договори и по този начин, този вид газ остава физически недостъпен за 
много потребители. 
Що се отнася до ситуацията у нас, през последните години България е станала страна с добре развита Газопреносна система 
и вносът на Втечнен природен газ от терминалите за регазификация в Гърция и Турция, може да е по-евтин от вноса на 
газопроводен газ от Русия и Азербайджан само в случаи на големи излишъци на пазара на Втечнен газ и високи цени на 
газопроводния газ по дългосрочните договори. 
Вносът в България на Втечнен природен газ от регазификационните терминали в Турция или в Гърция би могъл да има 
смисъл при определени пазарни условия, но възможностите зависят от фактори, независещи от националните 
правителства.   
Алтернативно, България може да подпише дългосрочен или средносрочен договор за внос на Втечнен природен газ през 
Гърция или Турция, ако цената е достатъчно привлекателна и по този начин гарантира сигурност на доставките си. 
В други случаи, България би могла да използва Втечнения природен газ за оптимизиране на газовите доставки за страната, 
т.е. като лост за договаряне на по-ниски цени на доставка на тръбопроводен газ, така както практикува турската газова 
компания Botas. 
Изграждането на безопасно и надеждно газоснабдяване в България единствено с внос на Втечнен природен газ е 
невъзможно.  Разчитането само на Втечнен газ би било рисковано. 
Ако всички потребители на природен газ имат достъп до газопровод(и), те биха купували Втечнен газ само за допълване 
на количествата, които не могат да си доставят по газопроводите, до които имат достъп или в ситуации на намаляване или 
спиране на газовите доставки. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа затвориха със спад в четвъртък под натиска на инфлацията 
С най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение завърши германският DAX 
Западноевропейските фондови пазари се понижиха рязко в четвъртък след необичайния ръст в сряда поради по-слабите 
от очакваните корпоративните отчети на някои компании и статистическите данни, които породиха загриженост за 
забавяне на икономическия растеж. Последните данни за инфлацията в САЩ разтърсват световните пазари И породиха 
опасения, че предстои агресивно повишаване на лихвените проценти, обобщава CNBC. 
В Европа междинни финансови отчети представиха френските Veolia, собственикът на „Софийска вода, и Bouygues, 
нидерландската Aegon, германските Allianz, Commerzbank, RWE, Siemens и швейцарския застраховател Zurich Insurance 
Group. 
Както стана ясно в четвъртък, икономиката на Обединеното кралство е нараснала с 0.8% през първото тримесечие в 
сравнение с предходните три месеца. Анализаторите очакваха средно увеличение от 1%, съобщи Trading Economics. 
Британският БВП се е повишил с 8.7% през януари-март спрямо същия период на 2021 г., след като нарасна с 6.6% през 
третото тримесечие. Средната прогноза на експертите за този показател беше 9%. 
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Инвеститорите все още оценяват данните за инфлацията в САЩ, публикувани предишния ден. Както бе съобщено, 
растежът на потребителските цени в Щатите се забави до 8.3% през април от 8.5% през март, което е рекордно високо 
равнище от 40 години насам, но бе по-високо от пазарните очаквания (8.1%). 
Инфлация отчете и Германия, също по-висока от прогнозираната. Потребителските цени, хармонизирани със стандартите 
на Европейския съюз, през април са се повишили с рекордните 7.8% на годишна база, а месечната инфлация е 0.7%, сочат 
предварителните данни на Федералната статистическа служба на страната Destatis. 
Икономистите преценяват данните, показващи забавяне на икономическия растежа заедно с нарастващата инфлация, 
което поражда опасения за "стагфлация" и възможна рецесия. Централните банки са изправени пред незавидната задача 
да затягат паричната си политиката, за да ограничат инфлацията, като същевременно се опитват да избегнат засилване на 
рисковете за растежа. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600, включващ най-големите компании в региона, спадна с 2.16%, а от началото 
на годината показателят е загубил 14.2%. От националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше 
френският CAC 40 (-2.22%), следван от британския FTSE 100 (-2.19%), германския DAX (-2.18%), италианския FTSE MIB (-1.6%) 
и испанския IBEX 35 (-1.4%). Следобед низходящият тренд се запази, като за някои индикатори спадът се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение 
завърши германският DAX. 
От секторните индекси с най-голям спад от 4.2% приключи измерителят на акциите на ресурсните компании, но и всички 
останали секторни индикатори, както и повечето фондови борси в региона завършиха на отрицателна територия. 
Сред губещите бяха книжата на британската инвестиционна компания Hargreaves Lansdown PLC (-3.60%), след като 
компанията отчете спад в управляваните активи за четирите месеца на 2022 г. Норвежката рекламната компания S4 Capital 
Plc също отбелязаха рязък спад до обед, но в ранния следобед трендът се обърна и книжата затвориха с ръст от 1.53%, 
след като и в предишните две сесии беше в групата на печелившите емисии. 
С понежеиня затовориха и акциите на френските производители на луксозни стоки: Hermes (-1.90%), Kering (-2.31%) 
и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (-1.33%). 
Акциите на германската енергийна компания RWE AG се понижиха с 3.84%, въпреки че е увеличила повече от два пъти 
коригираната си нетна печалба през първото тримесечие на 2022 г. и намали прогнозата си за цялата година, заради 
прекратяването на вноса на въглища от Русия. 
Цената на книжата на другата голяма германска компания Siemens AG спада с 2.48%. Най-големият индустриален 
конгломерат в Европа регистрира намаляване на нетната печалба наполовина през последното тримесечие, което до 
голяма степен се дължи на отписвания на руския бизнес. 
Най-неочаквано цената на акциите на британско-нидерландската петролна и газова компания Shell се понижиха с 2.49% 
след новината, че е постигната договореност да продаде бизнеса си в Русия на ЛУКОЙЛ, който включва 411 
бензиностанции, разположени предимно в Централния и Северозападния федерален окръг на Руската федерация, както 
и завод за смазочни материали в Тверска област. Сделката ще бъде осъществена след получаване на одобрение от 
Федералната антимонополна служба (ФАС), съобщиха от компанията. "Придобиването на висококачествения бизнес на 
Shell в Русия е в пълно съответствие със стратегията на ЛУКОЙЛ за развитие на приоритетните канали за продажба, 
включително мрежата за търговия на дребно, както и за развитие на бизнеса със смазочни материали", заяви Максим 
Донде, вицепрезидент на ЛУКОЙЛ по продажбите на петролни продукти. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на германският производител на мед Aurubis, които се понижиха с 8.56%. 
Сред лидерите по ръст бяха акциите на швейцарската онлайн аптека Zur Rose Group AG (+6.63%), които се изкачиха на 
върха на Stoxx 600, следвани от книжата на нидерландския производителя на полупроводникови 
компоненти STMicroelectronics NV (+3.97%). 
Акциите на испанския телеком Telefonica поскъпнаха с 2.64%, след като компания отчете печалба, която надхвърли 
прогнозите за първото тримесечие. 
Сред печелившите бяха и акциите на италианската банка UniCredit, които се повишиха с 2.92%, след като предишния ден 
скочи с 10 на сто, когато стана ясно, че един от най-големите италиански кредитори е започнала предварителни преговори 
за продажбата на дъщерната си банка в Русия. Преговорите с потенциални купувачи са на ранен етап и все още се 
разглеждат и други възможности освен продажбата, пише „Блумбърг“. 
Капитализацията на британския Rolls-Royce Holdings PLC е нарасна с 1.09%. Производителят на самолетни двигатели заяви, 
че финансовите му резултати в началото на 2022 г. са били в съответствие с целите му, което е помогнало на компанията 
да потвърди прогнозата си за цялата година както за ръст на приходите, така и за увеличаване на печалбата. 
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Мениджър 
 
√ 1217,91 лева e средният осигурителен доход за март 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2022 
г. е 1217,91 лв.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2021 г. до 31.03.2022 г. е 1179,57 лв.  
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец април 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.  
 
√ Подготвят публичен регистър на фирмите за събиране на вземания 
Министерството на икономиката ще води публичен регистър на фирмите за събиране на вземания от потребители, а на 
колекторските компании се забранява да тормозят и изнудват длъжниците. Това реши мнозинството в Народното 
събрание с приетите на първо четене промени в Закона за събиране на вземания по потребителските договори, внесени 
от Министерски съвет. 
За да бъдат включени в Регистъра, фирмите по вземания ще трябва да имат минимален внесен паричен капитал не по-
малко от 500 000 лева и в ръководствата им не трябва да има осъждани лица или лица с висящи наказателни производства. 
Всяко регистрирано дружество ще получава удостоверение за извършване на дейност, предава БНР.  
Събирачите на вземанията ще бъдат задължени да пазят 5 години договорите на длъжниците, а прехвърлянето на 
вземания на друга фирма ще става само след писмено уведомление на длъжника и в размера на вземането плюс законната 
лихва. Забраняват се практики за оказване на принуда и тормоз. 
"Отсега нататък могат да звънят само до 8.00 часа вечерта и само от 7.00 сутринта. Не може да се лепи на входа на блока 
ви, не може да се ходи при работодателя ви да го натискат", каза вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия 
Нинова.  
ГЕРБ атакува законопроекта с аргумента, че той е само за ограничени вземания. Според депутата Дани Каназирева, 
банковите институции и фирмите за бързите кредити, са останали извън закона. "Шумно рекламираният ви законопроект 
е пълна лъжа, че защитавате потребителите, защото така, както е внесен този законопроект, пази само от прехвърляне на 
задължения към ВиК, "Топлофикация", телефонни сметки", посочи тя.  
От "Възраждане" също оспориха законопроекта и призоваха за приемане на закон за личния фалит. 
"Има такъв народ" заявиха, че ще инициират работна група между двете четения, за да се постигне работещ закон, 
съобразен с европейските стандарти. 
 
√ Браншова камара "Пътища" подкрепя протеста на работодателските организации 
Забавянето на доклада на междуведомствената работна група за работата по всички договори за текущ ремонт и 
поддържане и липсата на приета Методика за индексиране на договорите в строителството създават реална опасност за 
унищожаването на пътно-строителния бранш. Българска браншова камара "Пътища" вече година алармира, че отрасълът 
е подложен на безпрецедентен натиск, който фирмите, упражняващи дейността, не могат да понесат, се казва в позиция 
на браншовата организация, изпратена до медиите. 
В нея се посочва, че Българската браншова камара "Пътища" подкрепя националния протест на работодателските 
организации на 18 май. 
Администрацията не можа да спази поетите ангажименти и да възобнови ремонтите на всички републикански пътища, 
заради липсата на Методология за адекватна индексация на цените на материалите, която да даде възможност за работа, 
без фирмите да генерират допълнителни загуби, смятат от Камарата.  
От браншовата организация посочват, че премиерът Кирил Петков не е спазил ангажимента, който лично е поел, до 7 май 
2022 г. да приключи на работата на междуведомствената комисия, която да направи проверка на договорите и 
извършените дейности по всички договори за текущ ремонт и поддържане. От браншовата организация апелират във 
възможно най-кратки срокове да бъдат официално запознати с доклада и да бъдат поети ангажименти с конкретни 
срокове за разплащане на останалите 50 на сто от изпълнените и сертифицирани дейности.  
През последните месеци Българската браншова камара "Пътища" води разговори с изпълнителната власт и във връзка с 
драстичния скок на цените на строителните материали. Приемането на Методика за индексиране на договорите в 
строителството е крайно необходимо. Досега обсъжданият механизъм бе това да се случи чрез постановление на 
Министерския съвет, но тази седмица бе предложено да се приемат поправки в Закона за обществените поръчки. Подобна 
мярка ще забави драстично процеса и обрича строителния сектор на гибел, изтъкват от организацията.  
Камарата апелира поетите ангажименти от държавните институции да бъдат спазени и подкрепя справедливите според 
организацията искания на обявения национален протест на национално представителните работодателски организации.  
 
√ До 23 май фирмите могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност 
До 23 май фирмите, в това число и представителите на сектор "Облекло, текстил и кожи", могат да кандидатстват с проекти 
по процедурата "Възстановяване на малките и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност".  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. от Европейския фонд за регионално 
развитие чрез Инструмента REACT-EU. Това обяви Илияна Илиева - главен директор на Главна дирекция "Европейски 
фондове за конкурентоспособност" в Министерство на иновациите и растежа, по време на втория заключителен ден на 
международната конференция "Произвеждаме мода в България", организирана от Българската асоциация за текстил, 
облекло и кожи в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  



26 

 

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният 
- 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по процедурата е 50%. 
По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, строително-
монтажни работи, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи, както и 
разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията 
съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.  
"Това е лесна за кандидатстване процедура и дори има публикувано видео с необходимите за това стъпки. Не са нужни 
никакви консултанти, допълни Илиева и акцентира, че не се очаква толкова лесна процедура да има занапред.  
 
√ Сенатът утвърди Джероум Пауел за втори мандат начело на Федералния резерв 
Сенатът на САЩ утвърди Джероум Пауел за втори четиригодишен мандат на поста председател на управителния съвет на 
Управлението за федерален резерв (УФР), с което даде двупартийна подкрепа на усилията на Пауъл да ограничи най-
високата инфлация от четири десетилетия насам, предаде Асошиейтед прес. 
Резултатът - 80-19 гласа - е отражение на широката подкрепа на Конгреса за стремежа на УФР да се бори с нарастващите 
цени чрез серия от резки увеличения на лихвените проценти, които могат да продължат и през следващата година. Целта 
на УФР е да забави заемането на средства и харченето на пари достатъчно, за да намали инфлационния натиск, информира 
БТА. 
От февруари, когато изтече първият му мандат, Пауел ръководи централната банка като и.д. президент. 
Той е изправен пред трудна и рискована задача да се опита да потисне инфлацията, без да отслаби икономиката 
дотолкова, че да предизвика рецесия. Пазарът на труда остава стабилен и дори се е засилил до степен, която според Пауел 
допринася за прегряването на икономиката.  
Скокът на цените в цялата икономика причини трудности за милиони американци, чиито заплати не стигат за покриването 
на разходите за стоки от първа необходимост като храна, бензин и наем. Перспективата за постоянно повишаване на 
лихвените проценти разтревожи финансовите пазари, където цените на акциите се сриват от седмици. 
Подкрепата за Пауел в Сената беше приблизително в съответствие с тази, която той получи преди четири години, след като 
за първи път беше номиниран за председател от президента Доналд Тръмп. Тогава Сенатът гласува с 84-13 гласа за 
неговото утвърждаване. 
 
√ Петролът се насочва към седмичен спад 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, но са на път да регистрират първи седмичен спад от три 
седмици, тъй като опасенията, свързани с инфлацията и локдауните в Китай, засенчват тези за доставките на гориво от 
Русия, пише Ройтерс 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,05 долара, или 1,915, до 109,5 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,74 долара, или 1,64%, до 107,9 долара за барел, 
Въпреки това и двата бенчмарка са на път да отчетат седмичен спад, като при сорта Брент той е с близо 3%, а при WTI – с 
около 2%. 
Цените продължават да се движи разнопосочно на фона на перспективата за забрана на вноса на руски петрол в 
Европейския съюз и опасенията от нестабилното глобално търсене. 
Управляващият партньор на SPI Asset Management Стивън заяви, че търговците на петрол търсят „проблясък на светлина в 
края на мрачния тунел, който представляват локдауните в Китай“. 
Инфлацията и агресивното покачване на лихвите доведоха до засилване на щатския долар до 20-годишен връх. По-силният 
долар обикновено се отразява негативно на пазара на суровини, които се търгуват в щатската валута, което ги прави по-
скъпи за притежателите на други валути. 
Вниманието на анализаторите обаче продължава да е насочено към перспективата за налагането на ембарго върху вноса 
на руски петрол в ЕС, след като тази седмица Москва наложи санкции на западноевропейски подразделения на „Газпром“, 
след като Украйна спря използването на  ключов маршрут за транзит на газ. 
Публикуван в четвъртък доклад на Международната агенция по енергетиката  (МАЕ) подчерта противоречащите фактори 
на пазара, като посочи, че Близкия изток и Съединените щати и забавянето на растежа на търсенето „се очаква да 
компенсират острия дефицит на доставки на фона на влошаващия се износ на Русия“. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Какво да се плати на Симеон за забранената сеч в горите му - държавата ще преговаря с царя 
в. 24 часа- От 2023 г. 87 лв. за годишна винетка, с 10 лева по-евтина 
в. Телеграф - На връх вместо на бал 
в. Труд - Петков лъже за цените на горивата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Забраняват на руснаци да купуват и продават имоти у нас, но Европа първо натиска за общо ембарго срещу 
петрола 
в. 24 часа - От Вашингтон Кирил Петков видя Москва да клати кабинета му 
в. 24 часа - Нинова: Изправяме се срещу интереси за 4 млрд. лв. на колектори, обявени от ДАНС като заплаха за 
сигурността 
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в. Телеграф - След визитата си в САЩ: Петков нареди проверка на балкански поток 
в. Труд - US самолети се включват в охраната на небето ни 
в. Труд - Украинците ще могат да теглят заеми у нас 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС: Кабинетът сам си обяви предсрочен вот - нито дава решения, 
нито разговаря 
в. Телеграф - Експертът по киберсигурност Любомир Тулев: Откупът за български пощи може да стигне $100 000 
в. Труд - Любомир Ганев, бизнесмен и президент на Българската федерация по волейбол, пред "Труд": Най-евтиният газ 
е този, който върви по тръбопровода 
Водещи анализи 
в. 24 часа -Срамуваме ли се от буквите, които сме дали на 250 млн. души по света? 
в. Телеграф - Добре дошли в реалността, която ние ви създадохме! 
в. Труд - Защо НАТО трябва да затвори вратите за Швеция и Финландия 
в. Сега - С рекетьори не се преговаря! Дори да са в правителството! 
в. Сега - Кабинетът на малцинството е по-лош вариант от четворната коалиция 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 май 
София 

- От 9.30 часа в София Тех Парк премиерът Кирил Петков ще открие Национална конференция „Cлeд yтpeшния дeн: 
пoлитии зa pacтeж". Първата от серия диcкycии в paмкитe нa инициaтивaтa „Инвecтиции и peгиoни", е 
организарана от „Бpaнд Meдия Бългapия", издaтeл нa Есоnоmіс.bg и Кmеtа.bg. Cтpaтeгичecки пapтньop e 
Eвpoпeйc?aтa инвecтициoннa бaнкa. 

- От 13.00 часа в зала 356 на Народното събрание ще се проведе дискусия по проблемите, свързани с достъпа на 
бременните жени до прегледи и изследвания, и възможностите за тяхното преодоляване ще бъдат обсъдени на 
междуинституционална работна среща в Народното събрание. 

- От 18.00 часа в Централен военен клуб Фондация Благотворител е организатор на събитие, представящо 
постигнатото в национален конкурс "Млад Благотворител" 2022. 

***  
Благоевград.  

- От 12.00 часа в зала 5 на сградата на Общината Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, 
свързани с развитието на Благоевград. 

***  
Бургас.  

- От 12.30 часа в Международния конгресен център ще се проведе пресконференция с участието на г-жа Чарлина 
Вичева, Генерален директор на Главна дирекция „Морско дело и рибарство" към Европейската комисия (ЕК) и г-н 
Христо Панайотов, изпълнителен директор на ИАРА. 

***  
Варна.  

- От 9.30 часа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" за четвърта поредна година ще се проведе Ден на курсантското управление 
и предаване на курсантската курсовка. *** Варна. От 11:00 часа в Парк-музей „Владислав Варненчик" ще бъде 
открита изложбата „Отрязъци от миналото. Из ежедневието на българина през османското владичество". Тя 
представя развитието и промените в ежедневния живот на българите в периода XV - XIX век. 

***  
Видин.  

- От 10.00 часа Община Видин ще присъстват на тържествата за изпращане на абитуриентите от Випуск 2022 г. 
***  
Кюстендил.  

- От 17.00 часа в конферентната зала на музея, бул. България 55 ще се състои представянето на книгата на проф.дин 
Щелиян Щерионов и Валентин Дебочички " Кюстендил през XIII-XIX век ( до 1878 год.). 

***  
Мъглиж.  

- От 11:00 часа в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев" - Мъглиж, ще се проведе 
Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, която е част от 10-ата Областна 
панорама, която две години се провеждаше онлайн заради извънредната епидемиологична обстановка. 

***  
Пловдив.  

- От 18:00 часа в зала „Съединение" на пл. „Съединение" 1 ще бъде открита изложбата „Яйцето". Тя е специалната 
инициатива на Регионален исторически музей - Пловдив за Международния ден на музеите (18 май) и 
Европейската нощ на музеите (14 май) и представя личната колекция от яйца на д-р Ваня Велкова и културни 
ценности от фонда на Регионален исторически музей - Пловдив. Изложбата ще бъде открита с публична лекция от 
д-р Ваня Велкова и музикална програма. 

***  
Свищов.  

- От 14.00 часа на площад „Алеко" ще се проведе Панорама на образованието - Свищов 2022". 
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***  
Стара Загора.  

- От 10.00 часа на а паркинга на парк „Артилерийски" (от страната на ул. „Одринска епопея" Община Стара Загора и 
фирма „БалБок Инженеринг" АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата. 

- От 10.00 часа на бул. „Цар Симеон Велики" между пресечките на бул. „Митрополит Методий Кусев" и бул. „Руски" 
ще се проведе Десета Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2022 г. 

***  
Ямбол. 

- От 16.00 часа в Спортна зала „Диана" ще се състои закриването на Общинските ученически игри - 2022 и 
награждаването на изявилите се ученици. 

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

