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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЪРЗ СТАРТ НА ПРОГРАМИТЕ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И ЗАЕТОСТТА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) запозна заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев с 
предложенията си за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи да 
стартират изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г., веднага щом Споразумението за партньорство и те бъдат 
одобрени от Европейската комисия. Това стана по време на проведения вчера Национален съвет на Асоциацията. 
Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на съответните политики, както и подготовка за бърз старт на 
грантови схеми, насочени към  подкрепа за: производствени инвестиции, „подобряване на енергийната ефективност, 
дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, иновации  и др. 
За АИКБ, освен бързото стартиране на процедурите, от изключително важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им. За Асоциацията прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да бъде 
постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и 
контрол. 

„АИКБ е активен участник в процеса 
на подготовка и на Националния 
план за възстановяване и 
устойчивост, и на Споразумението 
за партньорство и на програмите за 
програмен период 2021–2027 г. За нас 
участието на социалните 
партньори в мониторинга е много 
важно, като сътрудничество 
относно публичността може да се 
търси и чрез Икономическия и 
социален съвет. Бързото 
стартиране на процедурите ще 
даде така необходимата спешна 
подкрепа на българските 
предприятия, като по този начин 

ще подкрепи инвестициите в икономиката ни“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
По думите на заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев за правителството бързото стартиране на процедурите 
по ПВУ е било от фундаментално значение и е много вероятно те да изпреварят значително тези по Оперативните 
програми. 
„Благодаря за информацията и документите, които ни предоставихте. Срещи като тази за нас са изключително 
полезни. Това което мога да ви кажа е, че по ПВУ до края на юни ще стартираме процедурата за Технологична 
модернизация, като проектните предложения по нея ще се подават през ИСУН, която в момента търпи надграждане. 
През трето тримесечие ще тръгне Ваучерната схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП, а в края на 2022 г. и 
схемата за изграждане на ВЕИ“, допълни Ивайло Яйджиев. 
Той заяви още, че страната ни ще има възможност за получи две плащания по ПВУ в рамките на една година на база 
изпълнени цели, като първото ще е за 2,6 млрд. лв. По думите му в момента се обсъжда формата за мониторинг и контрол 
на ПВУ, но участието на социалните партньори е важно и те ще бъдат включени. 
По време на заседанието членовете на Националния съвет на АИКБ изразиха пълната си подкрепа към исканията на 
обявения за 18 май Национален протест за сигурна енергия на достъпни цени. В него се включват всички национално 
представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, а подкрепа са дали и двете синдикални 
организации КНСБ и КТ „Подкрепа“. Сред исканията са конкурентни и прогнозируеми цени на енергията, намаляване на 
темповете на инфлация и спиране на обедняването на българите. 
„С този проблем за наше съжаление се занимаваме от 2015 г., когато беше и първия протест срещу високите цени на 
електроенергията. Липсата на адекватни компенсации и предвидимост правят българските предприятия 
неконкурентоспособни, като допълнително с това увеличават ръста на инфлацията в страната“, каза председателят на УС 
на АИКБ Васил Велев. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/IMG_4984-scaled-e1652519640716.jpg


2 

 

Той даде пример с цената на ел. енергията за бизнеса във Франция, където индустрията има сключени дългосрочни 
договори при цена от 45 евро за МвтЧ или Испания, Румъния и Гърция, където има приети закони за допълнително 
облагане на извънредните печалби на електроенергийните компании с които суми се компенсират потребителите. По 
думите на Васил Велев Европейската комисия в свое становище препоръчва мерките за компенсиране на високите цени 
на електроенергия да продължат толкова дълго,  колкото е необходимо. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ с предложения за бърз старт на програмите в подкрепа на бизнеса и заетостта 
От Асоциацията се срещнаха със заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) запозна заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев с 
предложенията си за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи да 
стартират изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г., веднага щом Споразумението за партньорство и те бъдат 
одобрени от Европейската комисия. Това стана по време на проведения вчера Национален съвет на Асоциацията, 
съобщават от АИКБ. Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на съответните политики, както и 
подготовка за бърз старт на грантови схеми, насочени към подкрепа за: производствени инвестиции, „подобряване на 
енергийната ефективност, дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, 
иновации и др. 
За АИКБ, освен бързото стартиране на процедурите, от изключително важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им, отбелязват от Асоциацията. Според тях прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите 
средства може да бъде постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в 
органите за управление и контрол. 
„АИКБ е активен участник в процеса на подготовка и на Националния план за възстановяване и устойчивост, и на 
Споразумението за партньорство и на програмите за програмен период 2021–2027 г. За нас участието на социалните 
партньори в мониторинга е много важно, като сътрудничество относно публичността може да се търси и чрез 
Икономическия и социален съвет. Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на 
българските предприятия, като по този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни“, каза председателят на УС на 
АИКБ Васил Велев. 
По думите на заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев за правителството бързото стартиране на процедурите 
по ПВУ е било от фундаментално значение и е много вероятно те да изпреварят значително тези по Оперативните 
програми. 
„Благодаря за информацията и документите, които ни предоставихте. Срещи като тази за нас са изключително полезни. 
Това което мога да ви кажа е, че по ПВУ до края на юни ще стартираме процедурата за Технологична модернизация, като 
проектните предложения по нея ще се подават през ИСУН, която в момента търпи надграждане. През трето тримесечие 
ще тръгне Ваучерната схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП, а в края на 2022 г. и схемата за изграждане на ВЕИ“, 
допълни Ивайло Яйджиев. 
Той заяви още, че страната ни ще има възможност за получи две плащания по ПВУ в рамките на една година на база 
изпълнени цели, като първото ще е за 2,6 млрд. лв. По думите му в момента се обсъжда формата за мониторинг и контрол 
на ПВУ, но участието на социалните партньори е важно и те ще бъдат включени. 
По време на заседанието членовете на Националния съвет на АИКБ изразиха пълната си подкрепа към исканията на 
обявения за 18 май Национален протест за сигурна енергия на достъпни цени. В него се включват всички национално 
представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, а подкрепа са дали и двете синдикални 
организации КНСБ и КТ „Подкрепа“. Сред исканията са конкурентни и прогнозируеми цени на енергията, намаляване на 
темповете на инфлация и спиране на обедняването на българите. 
„С този проблем за наше съжаление се занимаваме от 2015 г., когато беше и първият протест срещу високите цени на 
електроенергията. Липсата на адекватни компенсации и предвидимост правят българските предприятия 
неконкурентоспособни, като допълнително с това увеличават ръста на инфлацията в страната“, каза председателят на УС 
на АИКБ Васил Велев. 
Той даде пример с цената на ел. енергията за бизнеса във Франция, където индустрията има сключени дългосрочни 
договори при цена от 45 евро за МвтЧ или Испания, Румъния и Гърция, където има приети закони за допълнително 
облагане на извънредните печалби на електроенергийните компании с които суми се компенсират потребителите. По 
думите на Васил Велев Европейската комисия в свое становище препоръчва мерките за компенсиране на високите цени 
на електроенергия да продължат толкова дълго, колкото е необходимо. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ предлага мерки за бързо стартиране на програмите в подкрепа на бизнеса 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи пред заместник-министъра на финансите Ивайло 
Яйджиев предложения за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които управляващите органи 
да започнат изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г., веднага след като бъдат одобрени от Европейската 
комисия. Това стана по време на Национален съвет на асоциацията вчера, съобщиха от АИКБ. 
Предложенията касаят провеждането на необходимите политики и подготовка за бърз старт на грантови схеми в подкрепа 
за производствени инвестиции, подобряване на енергийната ефективност и дигитализация на малки и средни 
предприятия (МСП), заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, иновации и др. 
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За АИКБ е изключително важно и работното взаимодействие при подготовката на процедурите. Според 
асоциацията прозрачност и ефективност в използването на финансовите средства може да бъде постигнато само чрез 
паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и контрол по програмите. 
"АИКБ е активен участник в процеса на подготовка и на Националния план за възстановяване и устойчивост, и на 
Споразумението за партньорство и на програмите за програмен период 2021-2027 г. За нас участието на социалните 
партньори в мониторинга е много важно, като сътрудничество относно публичността може да се търси и чрез 
Икономическия и социален съвет. Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на 
българските предприятия, като по този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни", каза председателят на УС на 
АИКБ Васил Велев. 
От своя страна зам.-министър Яйджиев посочи, че за правителството бързото стартиране на процедурите по Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) е от фундаментално значение и е много вероятно те да изпреварят значително тези 
по оперативните програми. "По ПВУ до края на юни ще стартираме процедурата за Технологична модернизация, като 
проектните предложения по нея ще се подават през ИСУН, която в момента търпи надграждане. През трето тримесечие 
ще тръгне Ваучерната схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП, а в края на 2022 г. и схемата за изграждане на ВЕИ", 
допълни той. 
Според Яйджиев страната ни ще има възможност да получи две плащания по ПВУ в рамките на една година на базата на 
изпълнени цели, като първото ще е за 2,6 млрд. лв. По думите му в момента се обсъжда формата за мониторинг и контрол 
на ПВУ, но участието на социалните партньори е важно и те ще бъдат включени. 
Освен това, Националният съвет на АИКБ изрази пълна подкрепа към исканията на обявения за 18 май национален 
протест за сигурна енергия на достъпни цени. В него се включват всички национално представителните работодателски 
организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, а подкрепа са дали и двете синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Сред исканията са конкурентни и прогнозируеми цени на енергията, намаляване на темповете на инфлация и спиране на 
обедняването на българите. 
"С този проблем за наше съжаление се занимаваме от 2015 г., когато беше и първия протест срещу високите цени на 
електроенергията. Липсата на адекватни компенсации и предвидимост правят българските предприятия 
неконкурентоспособни, като допълнително с това увеличават ръста на инфлацията в страната", коментира Велев. Той даде 
пример с цената на тока за бизнеса във Франция, където индустрията има сключени дългосрочни договори при цена от 45 
евро за МвтЧ, както и Испания, Румъния и Гърция, където има приети закони за допълнително облагане на извънредните 
печалби на електроенергийните компании с които суми се компенсират потребителите. Велев каза още, че в свое 
становище ЕК препоръчва мерките за компенсиране на високите цени на електроенергия да продължат толкова дълго, 
колкото е необходимо. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ предлага бърз старт на програмите в подкрепа на бизнеса и заетостта 
От изключителна важност е и работното взаимодействие при подготовката им, смятат от Асоциацията 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) запозна заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев с 
предложенията си за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които управляващите органи да стартират 
изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г., веднага щом Споразумението за партньорство и те бъдат одобрени 
от Европейската комисия. 
Това стана по време на проведения вчера Национален съвет на Асоциацията, съобщиха от АИКБ.   
Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на съответните политики, както и подготовка за бърз старт на 
грантови схеми, насочени към подкрепа за производствени инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, 
дигитализация на малки и средни предприятия, заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, 
иновации и др. 
За АИКБ, освен бързото стартиране на процедурите, от изключително важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им. Според Асоциацията прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да 
бъде постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и 
контрол. 
 
БНР 
 
√ Индустриалците в България предлагат решения за справяне с икономическата криза 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) начерта няколко приоритетни операции в подкрепа на бизнеса 
и заетостта, които да започнат веднага щом Споразумението за партньорство и програмите за периода до 2027 бъдат 
одобрени от Европейската комисия, информира АИКБ. Предложенията са насочени към подготовката на грантови схеми, 
в подкрепа на производствени инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, дигитализация на малки и средни 
предприятия, заетост и развитие на умения, подобряване на условията на труд, иновации и др. 
За индустриалците, освен бързото започване на процедурите, от изключителна важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им, а също и прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства. Това, според тях, може 
да бъде постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление 
и контрол. 
 

https://news.bg/bulgaria/biznesat-izliza-na-protest-sled-otkazani-kompensatsii-za-skapiya-tok.html
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√ Нова среща между премиера и работодателите заради скъпия ток 
Премиерът Кирил Петков ще разговаря отново с работодателите днес.  
Правителството предлага нова схема за компенсации заради високите цени на електроенергията, обяви вчера Петков    
"Мисля, че имаме решение, дългосрочно, с тях. Това, което ще предложим реално за месец май е: Ако цената на тока е до 
225 лева - няма помощ, но за всеки лев над 225 лева - 85% от това повишение се покрива от държавата".  
Днес от Асоциацията на организациите на българските работодатели ще представят подробности за планирания за 18 май 
национален протест "За сигурна енергия на достъпни цени". 
 
√ Елеонора Негулова: Малкият и средният бизнес също излизат на протест в сряда 
Краткосрочните мерки трябва да бъдат до края на годината, но да има наслагване на мерки и след това, смята тя  
Интервю на Лора Търколева с Елеонора Негулова 
Като член на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) представители на малките и средни предприятия ще 
протестират в сряда, обяви пред БНР Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и средния 
бизнес. 
"В много райони на страната ние сме единственият работодател и крепим социалния мир в тези населени места", поясни 
тя. 
"Текат разговори и се търсят решения. Това е положителната част. Неизвестността е тревожна. Времето, в което ще се 
обявят тези мерки, също е важно. В последните две години бяха обявявани различни мерки, но много от тях закъснели", 
коментира Негулова в предаването "Преди всички" относно диалога с правителството. 
Според нея малка част от подпомагането през последните две години е достигнала до малките и средни предприятия, 
а програмите с грантова подкрепа не могат да дадат резултат сега, защото ако кандидатстваш сега, ще получиш подкрепа 
догодина, посочи Елеонора Негулова. 
Краткосрочните мерки трябва да бъдат до края на годината, за да се стабилизира пазарът и да може да се планира, 
категорична е тя. 
"Но да има наслагване на мерки и след края на годината. Иначе оставате в един вакуум, започвате да работите на загуба и 
понеже са ви свършили резервите, няма откъде да покривате тези загуби. Започвате да съкращавате разходи, обикновено 
за сметка на хората." 
Трябва да бъдат подкрепени всички сектори, за които се вижда, че имат потенциал, но не се справят. Особено важно е 
това за традиционните за българската икономика сектори, поясни Елеонора Негулова. 
"Всички сме в една лодка. Нямаме интерес някой да не успява в нещо." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
БТВ  
 
√ Сезонът на протестите 
Гости по темата са Васил Велев и Димитър Маналов 
Следващата сряда ще е напрегната, тъй като работодателите свикват национален протест. Според бизнеса широко 
прокламираните "мерки" в негова подкрепа са недостатъчни, ненавременни и неефективни. Защо се стигна до тази 
ситуация и какъв е изходът от нея? Гости по темата са Васил Велев, който е председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Маналов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Dir.bg  
 
√ Васил Велев пред Dir.bg: И синдикатите ще се включат в протеста на бизнеса, властта води монолог 
Не искаме да се кърпи положението с мерки месец за месец. Ако правителството няма да си свърши работата, да си 
ходи, каза председателят на АИКБ 
Бизнесът иска предвидимост, а не компенсации месец за месец и на парче. Това каза в интервю за Dir.bg председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той е категоричен, че управляващите не умеят да водят 
диалог с бизнеса. Затова на 18 май работодателските организации не излизат сами на протеста. Към техните 15 000 
служители и работници ще се присъединят и синдикатите, и превозвачите, и пътните фирми, съобщи още Велев. 
"Просто търпимостта вече е изчерпана. Не може всеки месец едно и също с кански мъки и усилия да постигаме някакъв 
резултат и след един месец всичко отначало", каза още председателят на АИКБ. 
Според него премахването на акциза за електроенергия е пиар мярка, за да каже властта, че нещо е направила.  
"На нас ни е все едно откъде получаваме газ, стига той да е на достъпна и конкурентна цена. Трябва да има 
диверсификация, но това се постига, като се добавят източници и маршрути, а не като се изваждат. В момента ние плащаме 
по-скъпо на "Газпром", чрез гърците, за същия газ, като плащаме на гърците и комисиона", обобщава индустриалецът. 
- В какво точно се разминахте отново вчера с властта по време на срещата с министъра и какво отказа да изпълни 
държавата от вашите искания за компенсации? 
- Нашите искания са ясни и лесно изпълними, и абсолютно логични. Програмата, която е за компенсиране на свръхвисоките 
цени, която действаше до края на април, искаме да бъде продължена толкова, колкото е необходимо, цитирам 
Европейската комисия. Това казва тя в последното си съобщение от 8 март. Ясно е, че ситуацията на пазара ще остане 
такава извънредна още дълго време. Тя няма да се промени следващия месец. И затова ние сме категорично против да се 
кърпи положението месец за месец и да няма никаква предвидимост за бизнеса. 

https://bnr.bg/horizont/post/101647130/
https://www.btv.bg/shows/tazi-nedelia/video-sabota/sezonat-na-protestite.html
http://btvplus.bg/produkt/predavaniya/15
http://btvplus.bg/produkt/predavaniya/15
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- Какво ви казва властта? 
- Властта ни казва, че за месец май има готовност да продължи програмата, но при влошени условия, и то само за май. 
После ще видим. После пак всички на нокти. Днес сме вече 13 май. Ние не знаем на 1 май каква е била крайната цена, на 
която сме работили. Както на електроенергията, така и на природния газ. Това е абсолютно неприемливо, абсолютно 
недопустимо! Средствата за финансиране на тази програма всъщност са надвзети от предприятията. Това са - отново 
цитирам ЕК, така наречените "неочаквани печалби", в енергийните дружества.  
- Не излиза ли така - че държавата взима пари от вашите фирми, за да ви подпомогнат после с тях? 
- Не, те взимат пари всъщност от труда на хората, от това, което е произведено в предприятието. То се надвзема. Цената е 
увеличена четирикратно, а всъщност цената на микса е променена много малко - реалната цена на електроенергията, тъй 
като атомното гориво не е поскъпнало, а това е най-големият дял, въглищата са местни - също не са поскъпнали или са 
поскъпнали минимално, не 4 пъти, а 10%, тоест, 0,1 път. Въздухът, водата и слънцето са безплатни, както и преди. Тоест, 
цената на микса при нас е от порядъка 130 лв. за мегаватчас. 
Цената за домакинствата е силно субсидирана, тя е 119 лева, и отчитайки тази субсидия, ние казваме - добре, нека за нас 
да не е 130, да е 150 лв., така че да компенсира субсидията за бита. И оттам нагоре трябва да се компенсира в три четвърти 
от надвишението, тоест да се възстанови 75%, а 25% да останат като свръхпечалби в енергетиката. На нас ни казват: "Не, 
ще ви компенсираме с фиксирана сума, която е, примерно, два пъти по-малко от тази, която е по формулата, съществуваща 
до момента, а пък за следващия месец изобщо ще видим". Това е абсолютно неприемливо. 
- Тоест, свърши търпимостта на бизнеса към това правителство и на 18 май излизате на протест? 
- На 18-ти в 12.00 часа всички са поканени на площада пред Министерския съвет. Ние сме заявили в Столичната община в 
предвидения в закона ред 15 000 души, 200 автобуса за паркиране. Вероятно ще дойдат повече хора. 
- С вас ще идват на протест и превозвачите, и транспортните работници от обществения транспорт на 
столицата. Ще се включат ли и синдикатите? 
- Ще се включат и синдикатите. Имаме тяхната подкрепа. Ще се включат и пътностроителните компании, които не са си 
получили все още изработеното - 1,2 милиарда изработена и неплатена работа с повече от половин година закъснение. 
Просто търпимостта вече е изчерпана. Не може всеки месец едно и също с кански мъки и усилия да постигаме някакъв 
резултат и след един месец всичко отначало. Тази непредвидимост, от една страна, ограничава ръста на компаниите и 
възможността сега да отхапят по-голям дял от това скъсяване на веригите на доставки и да увеличат възнагражденията на 
хората, приходите в бюджета. От друга страна тази несигурност ги кара да увеличават цените, защото не знаят колко е 
всъщност цената на електроенергията, и там, където могат, това го правят. 
А това води до ръст на инфлацията. Това води до стопяване на спестяванията на хората, води до стопяване на реалните им 
сегашни доходи, покупателната им способност. Затова сме поканили на протеста не само мениджъри и предприемачи, а 
работници и служители, защото те страдат от това. Колкото повече пари се надплатят ток и газ, толкова по-малко пари 
остават за заплати и социални разходи в предприятията. 
- Този протест за оставка на правителството ли е? 
- Този протест е с ясни искания. Ние казваме, че ако този Министерски съвет няма да прави това, което е очевидно за 
всички, което го правят във всички други европейски страни, ако няма да си свърши работата, трябва да си ходи. За да 
дойде друг, който ще си свърши работата.  
- Подкрепихте превозвачите срещу ТОЛ-таксите за второкласната пътна мрежа, те пък отложиха протеста си, за 
да го проведат заедно с вашия. 
- Подкрепяме исканията на превозвачите, защото сега не е моментът за увеличаване хем на обхвата, хем на ставката. 
Трябваше да се направи анализ изобщо на функционирането на тази система. Там има много неизяснени данни, липса на 
данни. В коалиционното споразумение имаше намерения да се анализират резултатите досега, да поеме държавата 
управлението. Числата, които се отчитат, не се засичат едно с друго. Очевидно има много неефективности, нека така да го 
наречем ефимерно, във функционирането на ТОЛ-системата. И сега, когато са се струпали няколко кризи една върху друга, 
да увеличаваме и обхвата, и ставките едновременно, е контрапродуктивно.  
- Поискахте ли на срещата с енергийния министър подновяване на преговорите с "Газпром", каквото искане имахте? 
- За газа имаме следното искане, което е ясно формулирано - разликата между цената на газа при използване на 
посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с "Газпром експорт", да бъде 
поета като компенсация от бюджета. Според нашите експерти, които имат достатъчно знания и информация, по 
дългосрочния договор, плюс другите постъпления от газ по други договори, цената за месец май би трябвало да бъде 
123,15 лева. Припомням, че за април беше 142,59 лв. Тоест, тя трябва да се намали с 19,44 лева. Ползвайки посредници и 
купувайки същия газ, но по-скъп, тя би следвало да се увеличи пак по формулата на 175 лв., тоест с 52 лева ние ще плащаме 
повече поради очевидни недопустими грешки в управлението. Ние казваме - ето от тази разлика трябва да се компенсира, 
да се възстанови. На нас ни е все едно откъде получаваме газ, стига той да е на достъпна и конкурентна цена. 
- Разбра ли се вече на каква цена ще бъде този втечнен газ, за който премиерът каза, че е договорил в САЩ? Спокойни 
ли сте, че има договорени два кораба? 
- Два кораба не е дългосрочен договор. Първо, те не са пристигнали - днес е 13 май, ние от 1 май нямаме цена. Ползваме 
друг газ, не този, който е договорил премиерът, който е по-скъп. Това оскъпяване може да бъде компенсирано с бъдещ 
по-евтин газ, като се направи това изравняване в "Булгаргаз". Тоест, тоя месец да е на загуба, другия - на печалба и така да 
се компенсира. Днес ще разберем КЕВР какво ще определи като цена, 13 дни по-късно, на която ни е продавал "Булгаргаз" 
газ от 1 май. Ако тази цена бъде по-висока от 123 лева, значи ние сме ощетени от некомпетентно управление. 
- Откъде получавахме газ през тези няколко седмици, откакто се отказахме от руския по договора с "Газпром"? 
- Получавахме пак руски газ, ама през Гърция. Гърция увеличава заявката си към "Газпром експорт" вероятно, с който има 
договор, и този газ ни го препродава на нас, но гръцката цена е по-висока от нашата. 
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Тоест, ние плащаме "Газпром", чрез гърците, по-скъпо за същия газ, като плащаме на гърците и комисиона. Това е една 
част от газа. Другата част идва от МЕТ, наречена още търговската фирма, прближена до властта. Тази фирма продава на 
още по-високо ниво газ и става така, че за да получат някои търговци финансова облага от порядъка на милиони, ние 
плащаме за месец 100 милиона в повече. Това е абсолютно недопустимо. Не искам да правя политически коментари. Ние 
имаме икономически искания. А те са - сигурна енергия на конкурентна цена. На такава, каквато получават нашите 
конкуренти в другите европейски страни, нищо повече. Трябва да има диверсификация и конкуренция, но това се постига, 
като се добавят източници и маршрути, а не като се изваждат. 
- Тази мярка от 25 стотинки на литър бензин ефективна ли е? И другата мярка - за сваляне на акциза за 
електроенергията? 
- Нека да уточним, че тя не се отнася до предприятията. Тя всъщност е само за гражданите и е в минимални размери. 
Според нас е и трудна за администриране. А другата мярка - премахване на акциза за електроенергия, е пиар мярка. Тя 
няма икономически смисъл. Акцизът за електроенергия е 2 лева за мегаватчас, а цената е между 400-450. 2 лева са под 
половин процент, тоест, това е неосезаемо облекчение. Няма икономически смисъл. То е пиар. То е, за да кажем, че нещо 
сме направили. 
- Как върви диалогът с правителството през тези няколко месеца?  
- Най-важното е всъщност, че отсъства реален диалог. Има стремеж да бъдат подменяни с клакьори автентичните, 
законните, установени с нормативен акт по реда на закона, представителни организации на бизнеса, на национално и 
браншово равнище. С някакви хора, които никого не представляват и с някакви кръгове от фирми, които да подменят 
представителните организации на бизнеса. 
То няма диалог. Ако има срещи, там е монолог. 
- Превозвачите вече повдигнаха завесата зад това как изглежда той отвътре. При вас как беше? 
- При нас имаше грубо прекъсване на нашите представители по време на техните изказвания. Просто липса и отсъствие на 
всякаква култура на общуване, камо ли култура на индустриални отношения. Европейският модел на индустриални 
отношения нищо не значи за днешните управляващи.  
- Има ли фалирали предприятия и съкратени работници в резултат на всичко това - кризите, инфлацията и липсата 
на компенсации? 
- Това е другата мантра - "всичко е наред, икономиката расте и износът расте с двуцифрени проценти". Това е поглед назад, 
поглед към март месец, ние гледаме напред. Всяка следваща прогноза, която дават за България авторитетни, 
международни финансови институции, е надолу, по-слаба. Ръстът, който отбеляза българската икономика, гледайки 
близкото минало, е по-слаб от средноевропейския, а инфлацията, която е у нас, е много над средноевропейската. Всичко 
това е поради неправилни решения и поради неправилно управление на икономиката. Тази огромна инфлация, която е 
факт, можеше да бъде ограничена. Ние имаме 12,4% към края на март, а промишлената инфлация - цените на 
производител, са 36% към края на март. За април още нямаме данни, но там са вероятно над 40% цени на производител. 
Тази инфлация постепенно се прехвърля върху цените на дребно. 
А тя може да бъде стопирана, даже върната, при адекватни компенсации на свръхвисоките цени на електроенергията. И 
трябва добре да се разбира - това не са някакви подаръци. Това е връщане на заграбеното, на откраднатото от хората, от 
техния труд и добавена стойност, която са създали в предприятията. Която кражба се складира в АЕЦ, в НЕК, в други 
производители на електроенергия и затова ЕК казва, че можем да приемем закони за облагане на неочакваните печалби. 
Не говорим само за предприятията, а за всички потребители на свободния пазар - това са и общините, образованието, 
здравеопазването, културата, религиозните учреждения. Всички те са потърпевши. И всички те могат лесно да бъдат 
компенсирани с част от свръхпечалбите. 
И такъв закон има в Румъния от повече от половин година, в Испания, в Гърция приеха. Защо няма у нас? Защото ще бъдат 
засегнати спонсори на властта, депутати. Нека да си кажем нещата ясно.  
 
Радио Фокус 
 
√ Васил Велев: Очевидно новата мантра е, който критикува властта, е човек на Кремъл 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за 
обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България”. Интервюто е дадено на 12.05, четвъртък, в 19.10 часа. 
Водещ: Работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май от 12.00 часа. 
Правят го, защото продължават да бъдат изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите 
възможности за крайни конкурентни цени за българските предприятия и защото самите български предприятия, поставени 
в неадекватни, ненормални условия, вече са пред фалит. Къде в пространството на провалените ангажименти се 
разминават работодатели и правителство? Наш гост е Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Защо бизнесът не се разбира с властта? 
Васил Велев: Защото липсва адекватен диалог. Имахме среща в средата на март месец с правителството, трябваше до края 
на март да има работна група и решение, как ще продължи схемата за компенсиране на свръхвисоките цени на 
електроенергия след 30 април. Днес сме 12 май – ни работна група, ни решение. Ние не знаем първите 12 дни на май, 
всъщност колко ни е струвал токът. Между впрочем, не знаем и колко ни е струвал газът. Това са абсолютно ненормални 
условия за работа. Когато има диалог, се оказва, че има среща, там не присъстват на нея тези, които могат да вземат 
решения, или тези, които присъстват, казват „Когато аз говоря, вие ще мълчите“, посочват вратата и т.н. Има опити да се 
подменят национално представителните организации с организацийки или хора, които не представляват никой, клакьори 
на властта, подставени лица, нарушаване на европейската система всъщност за индустриални отношения, социалното 
партньорство. По този начин не се разговаря с бизнеса. Ние всеки месец правим едно и също, всеки месец сме на нокти и 
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всеки месец решаваме един и същи проблем, който има, Бога ми, много лесно, средносрочно, трайно решение, което се 
самофинансира от само себе си. Ето затова. И сега ни бяха казани числа, които нямат нищо общо с живия живот и с 
истината, нищо общо, които въобще няма как да ги обсъждаме, камо ли да приемем. Твърде далече от всякаква точка за 
входимост. Имаме за април месец, след няколко месеца преговори имаме най-накрая горе-долу нормална схема за 
компенсиране на свръхвисоките цени, която просто в най-лошия случай трябва да продължи да действа, както казва 
Европейската комисия, толкова дълго, колкото е необходимо, а не месец за месец и с опити всеки път да се влошава. 
Вижте, при нас след компенсиране цените са приблизително два пъти по-високи, отколкото са тези при нашите конкуренти. 
Ако това управляващите не го знаят, ще им покажем. Може и фактури да им намеря. Това са цени след компенсиране. 
Манипулира се обществеността – как сравняваме с борсовите цени и те били еднакви в цяла Европа. Да, ама те не се 
снабдяват на тези цени. Тези цени допълват микса с минимални количества. Има дългосрочни договори, които са на 45 
евро – това няма и 90 лева. При нас след компенсации са 220-230 лева, след компенсации. За май месец цената е 425 лева, 
до днес няма никаква яснота ще има ли компенсация и в какъв размер. А ние искаме да знаем и за юни, и за юли, и за 
август, до края на годината. Как се планира? Как се организира производство? Как се правят оферти и потвърждават 
поръчки, без да има яснота колко струва енергията? Ако ние ги направим на тези нива, на които са на пазара ден напред, 
ставаме абсолютно неконкурентоспособни, изхвърля ни пазарът. А там пък, където пазарът ще поеме, ще хвръкнат цените 
за хората, цените на дребно. Инфлацията стигна март месец 12,4% от тази недалновидна, нескопосана политика. Колко 
искаме да стане? Промишлената инфлация вече е 36% до края на март, вероятно април е над 40%. Искаме това да се 
прехвърли и върху гражданите ли, магазините, цените на дребно? Да се стопят спестяванията, да се обезценят текущите 
доходи? И в същото време да се трупат пари в енергийните компании, да се разхищават, да се правят съмнителни сделки 
с тях. Няма как това да продължава. 
Водещ: Г-н Велев, какво е обяснението ви – защо не се взима лесното, адекватно и възможно решение? На какво се дължи? 
Васил Велев: Няма обяснение, аз ви казах. Има едно неуважително, пренебрежително отношение към бизнеса, към тези, 
които пълнят бюджета и плащат заплатите на управляващите. Неприкрито, понякога, по-често прикрито, а понякога и 
неприкрито враждебно отношение. Ние не можем да разберем, това без да искат ли го правят или нарочно искат да убият 
индустрията в България. 
Водещ: Добре, а откъде ще си получават заплатите, ако я убият? 
Васил Велев: То не става толкова бързо. Известно време ще има, докато инерционните процеси продължат, в бюджета 
винаги ще има пари. То и една африканска държава да вземете, пак има как да се вземе от бюджета. 
Водещ: Ако индустриалната инфлация, както казвате, е 40%, това означава, че в скоро време този процент ще стигне и до 
цените на дребно. Но по-лошите процеси, които ще отпуши тази инфлация и хаосът в отношенията към индустрията, е 
безработицата. Стагфлацията ли чука на вратата? 
Васил Велев: Ние сме изгубили 45 000 работни места миналата година според Националния осигурителен институт, който 
ги знае поименно осигурените лица. Според статистиката са и повече, според Националния статистически институт са и 
повече. Всяка година ние губим работни места, независимо че безработицата е на ниско равнище и даже намалява, ние 
губим работни места по демографски причини. Умират – миналата година са умрели 150 000 души, закръглявам, а са се 
родили 60 000. И така е, 60 000 се раждат от двайсетина години. На пазара на труда влизат 60 000, а излизат 110 000. 
Миналата година заради КОВИД има 40 000 повече умрели, и поради „добро“ управление вероятно. Т.е. работната сила 
намалява с 50 000 всяка година. И ние може да се бием в гърдите, каква ниска безработица имаме, ама то всъщност няма 
кой да работи, защото намалява работната сила. 
Водещ: А когато и предприятията са изправени пред фалит, ние пак можем да казваме, че имаме ниска безработица, ама 
това е цинизъм. Няма го предприятието, значи няма и безработица, не е ли така? 
Васил Велев: Всъщност има над 150 000 безработни, има и т.нар. обезкуражени, има и такива, които не си търсят работа. 
И при липса на всякаква яснота за компенсации и за нормални цени, за конкурентни цени на енергията – вижте, те ни 
обърнаха на просяци. Ние искаме да се върне на предприятията това, което им е ограбено, заграбено, надвзето. 
Европейската комисия казва „неочаквани печалби“. Тези неочаквани печалби са в енергийния сектор, не само в държавни 
дружества, а и в частни. Европейската комисия казва: приемете закон за извънредно облагане на тези неочаквани печалби. 
Защо не го приемаме? Защото вероятно ще обложим и печалбите на спонсорите на властта, на депутатите, защото те са 
свързани също с такива производители на електроенергия. И разчитаме на печалбите, на свръхпечалбите на държавните 
енергийни компании. Да, те са всъщност основната маса, но справедливостта изисква да бъдат обложени всички. Вижте, 
само свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“, на това единствено търговско дружество е достатъчно, за да финансира цялата 
програма за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията на всичките 633 000 потребители на свободния 
пазар. 
Водещ: Защо не се прави? 
Васил Велев: Не само бизнеса, малките и средните предприятия, а и социалната сфера, културата, образованието, 
здравеопазването, религиозните учреждения, общините и т.н. и те могат да бъдат компенсирани с тези надвзети печалби. 
Водещ: Защо не се прави? 
Васил Велев: И ние питаме – къде са тези пари и защо не се прави? 
Водещ: Те какво ви отговарят? 
Васил Велев: Затова всички на 18 май, 12.00 часа, на площада пред Министерския съвет да попитаме заедно. Ето, децата 
като свършат матура, да заповядат, защото и техните стипендии се стопяват. Ако имат 18 години, да дойдат сами, ако нямат 
– с родители, в обедната почивка. 
Водещ: Беше много, много странен този аргумент, г-н Велев, той предизвиква усмивка, но предизвиква и гняв – че видите 
ли, протестът е бил насрочен в неуместен ден, защото тогава било имало матура. Има ли уместен ден за некомпетентни 
управленски решения? 
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Васил Велев: Денят е уместен, всеки ден е уместен. Търпението на хората е изчерпано. Този протест се подкрепя вече 
практически от всички. Ще участват в него не само индустрията, ще участва и туризмът, ще участват превозвачите, ще 
участват пътните строители, защото и те не са си получили изработените пари повече от половин година – над 1,2 
милиарда. Ще участват всички, целият бизнес, ще участват всички трудови хора на България, работещите хора, тези, които 
създават брутен вътрешен продукт, пълнят бюджета, плащат в крайна сметка заплатите на управляващите. 
Водещ: Как прозвучаха за вас думите на министър-председателя Кирил Петков, казани в интервю пред „Ню Йорк Таймс“ – 
думите са следните, премиерът казва: „Кремъл иска да ме свали от власт чрез размирици“. Вероятно в тези размирици 
визира и вас с вашия протест? 
Васил Велев: Това е очевидно новата мантра. Който критикува властта, е човек на Кремъл. Каквито и глупости да направи 
властта, тя не може да бъде критикувана, защото щом критикуваш властта, си човек на Кремъл. Много лесно клише, за 
пропаганда. Не, няма да стане така. Ние посочваме конкретни грешки, груби грешки. Как диверсифицираме доставките 
като изключваме доставчици? Диверсифицира се като прибавяме доставчици, а не като изключваме. Плащаме една и съща 
газ с 30% по-скъпа. Газта на „Газпром“ ползваме в момента, ама с 30% по-скъпа. Ама за това ще разберем утре или някой 
друг ден, ама я ползваме от 1 май. И за да вземат едни фирми едни комисионни от порядъка на милиони, ние ще платим 
с вас стотици милиони в повече. Не, така няма да стане. 
Водещ: Г-н Велев, вие какво предлагате? Какви са вашите решения? 
Васил Велев: Ние сме предложили много ясно. Исканията на протеста са удължаване на механизма за компенсации за 
свръхвисоките цени на електроенергията дотогава, докогато е необходимо – дословно цитирам Европейската комисия. 
Компенсацията е в размер на 75%, забележете – не е 100%, а 75% от надвзетото, от разликата между цената ден напред на 
БНЕБ и цената на микса. За нас тази цена на микса е 150 лева максимум, тя е даже по-малко. До момента подът беше 185 
лева, а цената на борсата е от порядъка на 400 и нагоре лева. И такава ще бъде не само през май, а докато не се 
нормализира ситуацията, докато има война. И затова Европейската комисия казва: толкова дълго, колкото е необходимо. 
Не месец за месец и не всеки път с пазарлъци как да ограничим подкрепата, компенсациите, за да вдигнем инфлацията и 
да затрудним предприятията, да ги направим неконкурентоспособни. Това в нечия услуга ли се прави? Това е едното 
искане. Другото искане е за цената на газа. Който отказва доставки на евтин газ, нека да го компенсира с друг евтин газ, а 
не да плащаме същия газ, ама с 30% по-скъп. Т.е. разликата между цената, която би била, ако се изпълнява договорът и не 
се правим интересни за начина на плащане, да се компенсира с цената, която ще се определи от КЕВР. Също така искаме 
гарантиране и прилагане на механизъм за дългосрочно предлагане на електроенергия, природен газ и петролни продукти 
на достъпни цени. Вижте, сигурна енергия на достъпни цени – това е мотото на протеста. Какво нередно и неправилно 
искане? Искаме да сме като другите, като другите в Европа, не по-различни, за да бъдем конкурентоспособни. И всичко 
това – в една програма за овладяване на инфлацията. 
Водещ: Искате сигурна работа при уважително отношение – може би и това трябва да добавите към вашите слогани? 
Васил Велев: Вижте, има вече народно творчество, повече от 20 предложения за лозунги, скандирания от рода на „Махайте 
крадците, вдигнали цените“, „Грабежа прекратете, парите ни върнете“, „Не на енергийното робство“, „Щом поскъпва ток, 
бензин и газ, значи можем и без вас“, „Повече пари за ток и газ, по-малко пари за заплати“, хората го разбират, „А повече 
пари за ток, бензин и газ, по-високи цени на всичко в магазина“, „Цените намалете, инфлацията спрете“ и т.н. 
Водещ: Г-н Велев, как ще завърши този диспут между вас и управляващите? 
Васил Велев: И ние сме подложени, и обществото е подложено на една непрекъсната манипулация от полуистини и 
откровени лъжи. Колко били големи компенсациите – 4 милиарда. Първо, че те не са 4, а са 1 милиард и нещо. Второ, те 
са големи, защото е голямо надвзетото количество пари. Ако във Франция получават предприятията на 45 евро, сложете 
ги 90 лева мегаватчас, с колко да ги компенсират? Няма нужда да ги компенсират. А ние, като получаваме на 450, 
естествено че ще бъде компенсацията голяма, за да стигнем до 250 и пак да сме два пъти, два пъти и половина над цените 
на френските конкуренти. 
Водещ: Е, за тази „скромна” разлика не се казва публично, г-н Велев, от там идва разминаването. 
Васил Велев: Точно обратно – манипулира се обществото, колко много са дадени и как пак продължават да искат, и т.н. 
Спрямо цената за мегаватчас – да приемем, че едно микропредприятие потребява 1 мегаватчас всеки месец, откакто е тая 
ситуация. За 10-те месеца то е платило 3424 лева. Себестойността на микса – цена, при която всички печелят добре в 
енергетиката, е 150 лева, по 10 – 1500. Т.е. това микропредприятие, от него е надвзето 1924 лева, т.е. близо 2000 лева. 
Водещ: Два пъти повече? 
Васил Велев: Компенсирано му е 969 лева, т.е. под 1000 лева, половината. Има 1000 некомпенсирани. Ама това е, ако е 1 
мегават. Ако са 10, ако са 100, ако са 1000? Става 1 милион некомпенсирани на хората изработени пари. Всъщност средните 
и големи предприятия са по 1000. Т.е. за тия месеци не им е върнат 1 милион, а е взет от техните заплати, а е взето от 
техните разходи за социални нужди, това е взето от техните средства за инвестиране, за развитие. И парите са складирани 
в АЕЦ. Към 31 март – 2 и кусур милиарда пари по сметки. За едно тримесечие – милиард печалба. Инфлацията е 12,4%. 
Водещ: Колко процента от бизнеса е пред фалит? 
Васил Велев: Вижте, какво очаквате сега, да ви дам един процент и да започнем да спорим за него? 
Водещ: А, не споря, не споря, аз не споря. С вас ще спорят управляващите, г-н Велев. Но питам. 
Васил Велев: Не са работи така, не се прави така бизнес, без никаква средносрочна сигурност, без да знаем на какви цени 
работим вече втора седмица. А ние трябва да знаем два, три, четири месеца напред, ние трябва да знаем години напред, 
за да инвестираме, и месеци напред, за да планираме и осигуряваме суровини. И вместо вниманието ни да е във веригите 
на доставки, където има много големи проблеми, където и въобще не разчитаме на правителство и управляващи да 
помогнат, макар че те пречат. И вместо хората да могат да се занимават с това, ето сега ние на 18 май ще бъдем на площада, 
за да решаваме проблем, който има лесно решение, очевидно решение, трайно решение. Защото в България суровините, 
с които се произвежда електроенергия, не са поскъпнали, те са местни или безплатни, ако говорим за слънце, въздух и 
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вода. С природен газ у нас се произвежда минимално количество електроенергия, от порядъка на 7%. Ние изнасяме всеки 
час между 1000 и 2000 мегавата. Сега, при спрял един реактор на АЕЦ Козлодуй“ и три от осем блока на ТЕЦ 2, ние 
продължаваме да изнасяме, т.е. произвеждаме повече, отколкото потребяваме – над 1000 мегавата всеки час. Т.е. ние 
имаме прекрасната възможност енергетиката да печели добре и предприятията да бъдат компенсирани и да получат 
крайна конкурента цена на енергията. 
Водещ: Ето това е най-странното в случая – че възможности има, но не се прави. 
Васил Велев: Да. И затова ние няма да приемем половинчати решения, които всеки месец с изправяне на нокти и скандали 
да се решават и удължават. Искаме, настояваме трайно решение, решение, което не е по-лошо от съществуващото, защото 
има възможност то да бъде приложено. И защото даже то не ни прави достатъчно конкуренти, пак цените при нас ще бъдат 
по-високи, но не и четири пъти по-високи, както е в момента, спрямо нашите конкуренти. 
Водещ: И нещо друго прави впечатление за този протест на 18 май, г-н Велев – на ваша страна застават и синдикатите. 
Правителството успя да обедини синдикати и работодатели – рядък феномен. 
Васил Велев: Така е. Имаме подкрепата и на двата представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. 
Водещ: Не е ли рядък феномен? 
Васил Велев: Така е. Когато противоположни позиции в социалния диалог, в индустриалните отношения имат еднакви 
искания, очевидно, очевидно, че това е вярното решение. В този тристранен диалог, триъгълник, когато той стане права 
линия и от едната страна са тия, които създават благата, от едната страна са работниците, специалистите, мениджмънтът, 
работодателите, инвеститорите, а от другата страна са управляващите, очевидно нещо е сбъркано. 
Водещ: Оптимист ли сте, че то ще се разреши? 
Васил Велев: Ние виждаме решенията, те не са трудни и няма да спрем, докато не се постигнат. 
Водещ: Т.е. след 18 май, ако не се постигнат, вие ще продължите вашите протести – така ли? 
Васил Велев: Да. Ние ясно сме казали – протестът не е политически. Но ако не се решат тези проблеми, Министерски съвет 
да си ходи. Трябва да дойдат тези, които ще решат проблемите. 
Водещ: Т.е. вие ще продължите и след 18 май, дотогава, докато не се намери решение, което да удовлетвори вашите 
искания? 
Васил Велев: Да, така искат нашите членове. 
Водещ: И това е справедливо? 
Васил Велев: Така е правилно. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Шефът на АИКБ ексклузивно пред БЛИЦ: Ако не се случи това, след 18 май блокираме цялата страна! 
За Бога, решенията не са толкова сложни и трудни. Другите европейски страни са го направили още септември, 
октомври миналата година, каза още Васил Велев  
Протестът е за сигурна енергия на достъпна цена. Ние от няколко месеца настояваме за тайно решение за предвидимост 
и сигурност в доставките и ценовите равнища, които да ни направят конкурентно способни на европейския пазара. 
Ние сме износители. Българската икономика е отворена икономика. Над 50% от брутния вътрешен продукт се получава 
чрез износа, а в същото време получаваме енергия на значително по-високи цени от нашите конкуренти в ЕС. 
Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев в 
ексклузивен коментар за БЛИЦ, говорейки за предстоящия на 18 май протест срещу правителството на Кирил Петков и по-
специално политиката му в енергийния сектор.  
Цената на електрическата енергията е нараснала четири пъти. След компенсациите този ръст става 2.5 пъти. Нашите 
конкуренти са на половината от цените на електрическата енергия, при която ние се снабдяваме ние. Тази допълнителна 
несигурност.... Например за май месец към този момент няма предвидени компенсации. Има неясни обещания. 
Ние вече половин месец работим без да сме наясно каква е себестойността на продукцията. Това до какво води? Или 
презастраховане и увеличаване на цените и от там ръст на инфлацията по-голям от допустимия, или, ако пазарът не приема 
този ръст на цените - свиване на производството, както и освобождаване на хора, продължи той.  
Точно заради тази несигурност и тези високи цени и недокомпенсиране, както като размер и така и като навременност 
- защото винаги сме със закъснение и липса на предвидимост - поради тези причини инфлацията при нас е значително по-
висока от средно европейската, а възстановяването на БВП е значително по-ниско от средно европейския. Затова 
протестираме, каза Велев. 
Знаем, че има лесно решене, което може да бъде дългосрочно приложено. А именно с част от свръхпечалбите, от 
непредвидените, извънредните, неочакваните печалби в енергетиката, които се десетократно нагоре, по-големи от 
обичайните, с част от тези надвзети от нас, от изработените от нас, нашите работници пари, да бъдат компенсирани всички 
потребители, включително и в социалната сфера, здравеопазването, образованието, културата, спорта, религията. Всички 
потребители на свободния пазар. Те са над 633 000, обясни Велев.  
Цените в обозримо бъдеще ще бъдат на пазара ден напред от порядъка на 400 и над 400 лева. Те могат да бъдат намалени 
двойно именно от свръхпечалбите на дружествата в енергетиката, както държавни, така и частни. ЕС препоръча и 
позволява облагане на тези свръх печалби, извънредно облагане. За това трябва да се приеме закон. Такива закони има в 
редица европейски страни приети още през септември, октомври миналата година, възмути се председателят на АИКБ. 
Тоест за да бъдат нашите предприятия конкурентно способни на европейския и световен пазар, то те трябва да получават 
енергия на сравнително същите цени, на които получават нашите конкуренти в чужбина. А те не получават на 400, а на 100 
лева енергията. По дългосрочни договори ли, по друг регулиран начин. За това настояваме ние, каза още той.  
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Месеци наред нещата се кърпят месец за месец и нямаме сигурност и предвидимост. Пак повтарям, ние за май месец в 
средата на май нямаме яснота дали ще има компенсации и в какъв размер. А може да се постигне схема устойчива, така 
както ЕК казва и препоръчва в съобщението си RePowerEU - толкова дълго, колкото е необходимо. Не месец за месец, а 
средносрочно. Без такова решение ние няма да се върнем от площада. 
Ако такова решение не се вземе от този протест, ще има други протести. Настояваме тези решения да се вземат сега или 
правителството да отстъпи мястото си на някой друг, който може да вземе тези решения. Защото, за Бога, тези решения на 
са трудни, не са сложни. Другите европейски страни са го направили, категоричен бе Велев.  
Манипулират хората как виждате ли цените били като на другите места, като при нас били най големи компенсациите. 
Това е пълна манипулация. При нас е надвзето и иззето в много по-голяма степен, отколкото в другите страни, защото в 
другите страни се снабдяват предприятията по дългосрочни договори на в пъти по-ниски цени, а при нас всичко е пазар 
ден напред и недокомпенсиране на тези свръхвисоки цени. 
Другото искане е за природния газ. Ние настояваме разликата между цената по формула, каквато би била за месец май и 
тази, която КЕВР обяви - според нас разликата е 30% процента - тези суми да бъдат възстановени на предприятията, ясно 
осъзнавайки, че те всъщност пак ще бъдат взети от нас. Откъде да се вземат? От бюджета, бюджета го пълним пак ние, но 
не трябва да правим неконкурентно способни предприятията. 
Смятаме, че и тол таксите трябва да се преразгледат, намеренията на правителството нямат убедителен анализ, който да 
доказва ефективността на сегашната дейност, а трябваше да се направи такъв анализ. 
Тези акцизи на електроенергията, те са по-скоро пиар. Те са под 1% от цената. Те не са никаква съществена част от цената. 
Това е някакъв кризисен пиар, а не проинфлационно решение. Такова решение е навременната устойчива компенсация 
на свръхвисоките цени на електроенергията, обясни председателят на АИКБ. 
Велев бе и доста категоричен с това, което ще се случи след 18 май, ако исканията на бизнеса не бъдат чути от 
правителството на Кирил Петков.   
"Ако на 18 май не бъдем чути, ще има следващ протест, който ще е както в София, така и в цялата страна. Ще бъдат 
блокирани пътища, гранични пунктове, комуникационни средства и така нататък, търпението на хората е изчерпано. Ние 
отсега сме заявили, че протестът не е политически, но ако МС не си върши работата, трябва да си ходи, за да дойдат тези, 
които ще свършат необходимата работа за страната и хората", бе категоричен той.  
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ако не бъдем чути, след 18 май блокираме пътища и граници 
Протестът е за сигурна енергия на достъпна цена. Ние от няколко месеца настояваме за тайно решение за предвидимост 
и сигурност в доставките и ценовите равнища, които да ни направят конкурентно способни на европейския пазара. 
Ние сме износители. Българската икономика е отворена икономика. Над 50% от брутния вътрешен продукт се получава 
чрез износа, а в същото време получаваме енергия на значително по-високи цени от нашите конкуренти в ЕС. 
Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев в 
пред "Блиц", говорейки за предстоящия на 18 май протест срещу правителството на Кирил Петков и по-специално 
политиката му в енергийния сектор.  
Цената на електрическата енергията е нараснала четири пъти. След компенсациите този ръст става 2.5 пъти. Нашите 
конкуренти са на половината от цените на електрическата енергия, при която ние се снабдяваме ние. Тази допълнителна 
несигурност.... Например за май месец към този момент няма предвидени компенсации. Има неясни обещания. 
Ние вече половин месец работим без да сме наясно каква е себестойността на продукцията. Това до какво води? Или 
презастраховане и увеличаване на цените и от там ръст на инфлацията по-голям от допустимия, или, ако пазарът не приема 
този ръст на цените - свиване на производството, както и освобождаване на хора, продължи той.  
Точно заради тази несигурност и тези високи цени и недокомпенсиране, както като размер и така и като навременност - 
защото винаги сме със закъснение и липса на предвидимост - поради тези причини инфлацията при нас е значително по-
висока от средно европейската, а възстановяването на БВП е значително по-ниско от средно европейския. Затова 
протестираме, каза Велев. 
Знаем, че има лесно решене, което може да бъде дългосрочно приложено. А именно с част от свръхпечалбите, от 
непредвидените, извънредните, неочакваните печалби в енергетиката, които се десетократно нагоре, по-големи от 
обичайните, с част от тези надвзети от нас, от изработените от нас, нашите работници пари, да бъдат компенсирани всички 
потребители, включително и в социалната сфера, здравеопазването, образованието, културата, спорта, религията. Всички 
потребители на свободния пазар. Те са над 633 000, обясни Велев.  
Цените в обозримо бъдеще ще бъдат на пазара ден напред от порядъка на 400 и над 400 лева. Те могат да бъдат намалени 
двойно именно от свръхпечалбите на дружествата в енергетиката, както държавни, така и частни. ЕС препоръча и 
позволява облагане на тези свръх печалби, извънредно облагане. За това трябва да се приеме закон. Такива закони има в 
редица европейски страни приети още през септември, октомври миналата година, възмути се председателят на АИКБ. 
Тоест за да бъдат нашите предприятия конкурентно способни на европейския и световен пазар, то те трябва да получават 
енергия на сравнително същите цени, на които получават нашите конкуренти в чужбина. А те не получават на 400, а на 100 
лева енергията. По дългосрочни договори ли, по друг регулиран начин. За това настояваме ние, каза още той. 
Месеци наред нещата се кърпят месец за месец и нямаме сигурност и предвидимост. Пак повтарям, ние за май месец в 
средата на май нямаме яснота дали ще има компенсации и в какъв размер. А може да се постигне схема устойчива, така 
както ЕК казва и препоръчва в съобщението си RePowerEU - толкова дълго, колкото е необходимо. Не месец за месец, а 
средносрочно. Без такова решение ние няма да се върнем от площада. 

https://blitz.bg/analizi-i-komentari/sheft-na-aikb-ekskluzivno-pred-blits-ako-ne-se-sluchi-tova-sled-18-may-blokirame-tsyalata-strana_news886017.html?fbclid=IwAR1ToqXrnTjwEnbDNRUCHgMOKJ0Mqy96NFpzZIjsmbGqoheSjuveQ83fNHE
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Ако такова решение не се вземе от този протест, ще има други протести. Настояваме тези решения да се вземат сега или 
правителството да отстъпи мястото си на някой друг, който може да вземе тези решения. Защото, за Бога, тези решения на 
са трудни, не са сложни. Другите европейски страни са го направили, категоричен бе Велев.  
Манипулират хората как виждате ли цените били като на другите места, като при нас били най големи компенсациите. 
Това е пълна манипулация. При нас е надвзето и иззето в много по-голяма степен, отколкото в другите страни, защото в 
другите страни се снабдяват предприятията по дългосрочни договори на в пъти по-ниски цени, а при нас всичко е пазар 
ден напред и недокомпенсиране на тези свръхвисоки цени. 
Другото искане е за природния газ. Ние настояваме разликата между цената по формула, каквато би била за месец май и 
тази, която КЕВР обяви - според нас разликата е 30% процента - тези суми да бъдат възстановени на предприятията, ясно 
осъзнавайки, че те всъщност пак ще бъдат взети от нас. Откъде да се вземат? От бюджета, бюджета го пълним пак ние, но 
не трябва да правим неконкурентно способни предприятията. 
Смятаме, че и тол таксите трябва да се преразгледат, намеренията на правителството нямат убедителен анализ, който да 
доказва ефективността на сегашната дейност, а трябваше да се направи такъв анализ. 
Тези акцизи на електроенергията, те са по-скоро пиар. Те са под 1% от цената. Те не са никаква съществена част от цената. 
Това е някакъв кризисен пиар, а не проинфлационно решение. Такова решение е навременната устойчива компенсация 
на свръхвисоките цени на електроенергията, обясни председателят на АИКБ. 
Велев бе и доста категоричен с това, което ще се случи след 18 май, ако исканията на бизнеса не бъдат чути от 
правителството на Кирил Петков.   
"Ако на 18 май не бъдем чути, ще има следващ протест, който ще е както в София, така и в цялата страна. Ще бъдат 
блокирани пътища, гранични пунктове, комуникационни средства и така нататък, търпението на хората е изчерпано. Ние 
отсега сме заявили, че протестът не е политически, но ако МС не си върши работата, трябва да си ходи, за да дойдат тези, 
които ще свършат необходимата работа за страната и хората", бе категоричен той.  
 
Радио K2 
 
√ Васил Велев и Добри Митрев в „Беновска пита" на 14.05.2022 г.  
Васил Велев – ръководител на УС на АИКБ и Добри Митрев, ръководител на УС на БСК, в седмичното обзорно политическо 
предаване „ Беновска пита “ във facebook.com/iliana.benovska и в пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 14-ти май 
2022 година, съобщи позиции по следните тематики: 
Оставка на държавното управление, в случай че не работят 
“Защо желаете оставката на Кирил Петков и неговото държавно управление, г-да? ” попита Беновска. Велев съобщи, че не 
желаят оставката им, а да си свършат работата, само че в случай че няма да я правят – дано си тръгнат, с цел да дойдат 
други, които да я свършат. Митрев сподели, че не им отива да вършат митинги, тъй като са най-активната част от 
обществото – работещите хора, само че в актуалната обстановка и доста неизпълнени обещания от страна на държавното 
управление – митингът е последна мярка и жълт картон към управниците за неизпълнените обещания, неангажираността 
с българската стопанска система и промишленост, неглижирането на проблемите, обедняването. “Оставката е краен акт, 
само че той освен е знак, образец за това, че никой получил властта от народа не може да си разрешава да прави неща 
против народа ” акцентира Добри Митрев. 
Беновска пожела да изгледат видео от срещата с вицепремиера и министър на стопанската система Корнелия Нинова. 
Корнелия Нинова: На Министерски съвет и сътрудниците няма да давам персонална оценка! Разбираме се 
Вицепремиерът и министър на стопанската система и промишлеността Корнелия Нинова дава отговор на въпроси на 
Илиана Беновска на конференция от 28-ми април 2022 година 
Илиана Беновска: Г-жо Нинова, може ли въпроси? 
Корнелия Нинова: Може, само че по тематиката! 
Илиана Беновска: По тематиката несъмнено, по тази причина съм пристигнала! Моите почетения към Вашата политика, 
персонално! 
Корнелия Нинова: Благодаря! 
Илиана Беновска: Наистина го споделям, желая обществено да прозвучи! И по политиката Ви за Украйна, и по политиката 
Ви за колекторските компании, и във връзка с бизнеса! Правя тази спогодба, с цел да разберете въпросите ми. След като „ 
богатите също плачат “ Вие, като вицепремиер и министър на стопанската система, какви лостове имате, с цел да се 
разберете с Вашите сътрудници в „ Промяната “ и останалите съдружни сътрудници, точно, с цел да не спре стопанската 
система? Защото това ще бъде – Вие доста добре знаете, като политик – застрашаване на националната сигурност на 
България! Виждате, че за Украйна няма да съумеете, оръжие евентуално ще се изнася, давам Ви го като образец! 
Вторият ми въпрос – работодателите желаят свръхприходите от произвеждане на електрическа енергия да се насочат към 
отплата на бизнеса. Това е предложение на Движение за права и свободи. Рамадан Аталай го внесе. Ще обърнете ли 
внимание на вашата парламентарна група да го прегледат и евентуално да го поддържат? Защото не е загадка, че то удря 
по един различен бизнес-кръг в България? 
И третият ми въпрос е каква е Вашата персонална оценка на работата на това държавно управление? Току-що превозвачите 
оповестиха, че желаят оставката на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Събев и Гроздан Караджов! 
Корнелия Нинова: Ако под „ богатите също плачат “ имате поради сътрудниците работодателски организации, Ви обръщам 
внимание, че в тези организации членуват несъмнено десетки хиляди дребни и междинни предприятия и фамилни 
компании, които едвам оцеляват 
Илиана Беновска: Да, ние също сме член, малко дружество, на една от работодателските организации! 
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Корнелия Нинова: Така, че тук не приказваме за богати и небогати, не вършим това! Търсим метод да спасим стопанската 
система и промишлеността. От най-малкото дружество до най-голямото енергопотребяващо такова! Смятам, че с 
сътрудниците от „ Продължаваме промяната “ ще намерим общо решение! Защото имаме добър опит в това. 
Първоначалните обезщетения за бизнеса бяха планувани до края на март. Отидохме дружно, отново в този състав, при 
сътрудниците в Министерски съвет, одобри ни министър председателят и с доста рационални диалози и причини 
удължихме тези обезщетения и за април. Мисля и в този момент да постъпим по този начин! Нашите съдружни сътрудници 
демонстрират схващане, чуват причини и схващат, че стопанската система е пред скоби – най-важната сфера, която би 
трябвало да се обезпечи, с цел да има пари и за обществена политика, и за опазване на здравето. Така че повярвайте, ще 
има един рационален диалог. Той към този момент стартира в Коалиционния съвет, където обсъждахме актуализацията 
на бюджета и където един подобен нов закон, за свръхпечалбите на енергийните сдружения, е вероятен, обсъждан. 
Обсъждана е и смяна в Данък добавена стойност на някои храни. Така че разговорът върви и нямам терзание, че и този 
път ще намерим общо решение в интерес на стопанската система. 
Що се отнася до законопроекта, импортиран от Движение за права и свободи, ние кардинално го подкрепяхме, само че 
той имаше някои непълноти. В момента, дружно с сътрудниците от „ Продължаваме промяната “, готвим новия 
законопроект, който е в този смисъл и ние ще го подкрепим. 
Лична оценка на Министерски съвет и на сътрудниците няма да давам! Разчитам на вас и на обществото да ни дава оценки! 
Какво не е изпълнено от обещанията на държавното управление 
Беновска попита Велев и Митрев какво не е било свършено досега, какво ще желаят на 18-ти май и кои ще са участниците 
в митинга. Велев съобщи, че до края на годината няма да се промени обстановката и цените на електрическата енергия ще 
останат свръхвисоки в средносрочен проект. Той цитира Европейска комисия, която приканва за компенсиране на цените 
за потребителите по този начин, че предприятията в Европейски Съюз да бъдат конкурентоспособни и това би трябвало да 
продължи толкоз дълго, колкото е належащо. “Ние това го повтаряме от няколко месеца. Положението се кърпи месец за 
месец със забавяне. Очевидна е обстановката – ние сме 14-ти май, нямаме решение за май. Не знаем каква е била цената 
на електрическата енергия досега. Ние сме получили питане, дали сме предложения, удостоверили сме поръчки, 
изпълняваме ги, обезпечили сме първични материали, вършим проекти за юни и юли в цялостна неопределеност ” 
сподели още Велев. Той акцентира, че фирмите са склонни да се застраховат и да усилват цените и в случай че клиентите 
не потвърдят, фирмите свиват работата, лимитират производството и редуцират служащи, а в случай че ги потвърдят и 
пазарът поеме новите високи цени – нов винт в инфлацията. Според него точно това е повода в България инфлацията да е 
по-висока от средноевропейската, тъй като има несъответстващо компенсиране на главния фактор – цените на 
електрическата енергия. 
Кои ще бъдат на митинга? 
“Кой ще бъде на този митинг и какъв дял от Брутният вътрешен продукт и брой заети лица, съставляват организациите, 
които ще бъдат на митинга? ” попита Беновска. Митрев отговори, че ще взе участие Асоциацията на организациите на 
българските работодатели, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българско 
търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска 
самодейност, двата синдиката. По отношение на АОБР – съставляват 86 % от брутната добавена стойност в България, а в 
предприятията, членуващи в техните организации, работят на 1,8 милиона души при работещи 2,2 милиона българи. Той 
акцентира, че повода за митинга е загрижеността за положението на стопанската система и нейните вероятности и е за 
сигурна и налична енергия, за избавяне на стопанската система, за предвидимост и конкурентоспособност, за прекъсване 
растежа на инфлацията, за прекъсване обедняването на хората, за запазването на работните места, за повишение на 
техните приходи. “Всички, които работят в България, желаят да се употребяват от богатствата, които са основали. 
Държавата иззема една голяма част от тези богатства и не я връща на тези, от които я е иззела. Ние това желаеме. Ние не 
желаеме за сметката, на който и да било да бъдат тези обезщетения. Да бъдат за сметка на непредвидените печалби на 
производителите на електрическа енергия ” сподели още Митрев. 
Свръхпечалбите на енергийните дружества; Инфлацията и “цъфтежът ” на стопанската система 
Беновска означи, че през вчерашния ден Корнелия Нинова е събрала 8 държавни институции и бизнеса на съвет за 
горивата. Поставила е въпроса за налог върху свръхпечалбите на енергийните сдружения, премахването на акциза върху 
газа и електрическата енергия, намиране на различни доставки и обезщетителни механизми в помощ на бизнеса и 
семействата. “Това не е ли придвижване, което може до 18-ти да реализира задоволство на Вашите претенции? ” попита 
Беновска. Велев разяснява, че търсят трайно решение от края на юли месец и доста манипулативно се сервират полуистини 
за това по какъв начин в България бизнесът бил доста обезщетен. Той изясни, че в случай че едно микропредприятие 
разходва 1 мегаватчас на месец, заплаща 3500 лв., а е трябвало да заплати 1500, 2000 лв. е надплащане, изземане прихода 
на хората, а компенсацията от страната е под 1000 лв.“ Държавата споделя 4 млрд, не е, а е 1,5 милиарда Надвзети са 4 
млрд, само че са върнати 1,5 милиарда Защо са върнати толкоз доста, само че е по-малко от надвзетото. Те са върнати 
доста, тъй като са надвзети доста, доста, доста. Във Франция фирмите имат дълготрайни контракти на 45 евро, а при нас 
са 400-450 лева и след компенсацията 250 лева ” изясни Велев. Беновска попита за какво го прави ръководството и няма 
ли способени хора, които да схванат, че това е една унищожаваща промишлеността политика. Велев разяснява, че по-скоро 
в тази ситуация става въпрос за операция, тъй като повтарят това 6 месеца и до момента е следвало да са го научили, а 
ръководещите вместо това настояват, че компенсират допълнително и че при всички цената била такава. Велев акцентира, 
че има и друга операция – стопанската система цъфти, износът пораства с двуцифрен %, а в действителност промишлената 
инфлация е 36 % за месец март, т.е., в случай че е повишен износа с по-малко от 36 %, той в действителност е намалял. 
Митрев разяснява, че всичко това се придвижва върху хората и покачването на цените се придвижва в цената на стоката и 
услугата, когато няма обезщетения и в случай че са богатите това е преживяемо, то за бедните не е. “Ако има съответно 
компенсиране, цените могат да бъдат арестувани. Никой производител не желае цените му да бъдат високи, тъй като това 



13 

 

свива потреблението, покупателната дарба на неговите клиенти. Никой няма интерес от това. Интерес имаме всички да 
имаме работеща промишленост на търпими цени, да има обективни и търпими цени в стоките и услугите, да се стараем в 
този момент да насърчаваме експорт, да завземаме нови пазари и това да усилва благосъстоянието на българската нация” 
прикани Митрев. 
Свободният пазар и компенсациите; Закон за облагане на непредвидените печалби 
Беновска попита от кое място ще дойдат обезщетенията. “Борихме се за неолиберализъм, борихме се за пазарна стопанска 
система, в този момент още веднъж като че ли желаеме да върнем ролята на страната ” сподели още тя. Според Митрев 
свободният пазар е най-хубавото нещо, тъй като който е конкурентоспособен, който дава най-високо качество и цена – той 
съумява, само че в обстановка като днешната – пандемия 2 години, затваряне на стопански системи, страни, гибел, 
психическите последици, война – резултатите в българската енергетика са почнали още в края на юли 2021 година, когато 
пандемията си е отишла, хората са били на почивки, нямало е война, имало е газ, електрическа енергия. “Проблемите с 
електрическата енергия пристигнаха от погрешно ръководство на системата, от систематичните неточности допускани в 
енергийната система. Всичките държавни управления след 1989 година имат виновност за това ” акцентира Митрев. 
Беновска означи, че чакаме от държавно управление на малко над 100 дни да оправи нещата за 30 години. Велев съобщи, 
че има елементарен метод нещата да бъдат оправени и прикани да се спре с операциите, че различен път не са 
протестирали – 2015 година е имало серия от национални митинг против разхищението, некомпетентното ръководство, 
кражбите в енергетиката, 2021 година през октомври – за същото. “Схемата за компенсиране, която ние предлагаме, тя се 
самофинансира. Това, което се надвзема е доста повече от това, което е належащо за компенсиране. Печалбите в 
енергетиката за 1 месец на някои сдружения са толкоз, що се касае за година не можеха да завоюват по-рано. Това не е, 
тъй като са станали 10 пъти по-ефективни или работят 10 пъти повече, а тъй като е строшен пазарът. Затова Европейска 
комисия споделя направете си контролирани цени, приемете си закон за облагане на непредвидените печалби и за какво 
нямаме подобен закон, откакто Румъния и Испания го имат от септември месец предходната година, откакто ние 
настояваме за това от юли месец предходната година ” разяснява Велев. Беновска напомни, че предлагането на Рамадан 
Аталай, към което и Корнелия Нинова се причислява, седи в Народно събрание повече от 2 месеца, за ориентиране на 
свръхпечалбите към излекуване на стопанската система. “Това не е ли въпрос за прокуратурата? Наказателната 
отговорност на Народно събрание не може да се търси, само че въпреки всичко, в случай че се сложи въпроса и по 
юридически метод, тогава не биха ли се замислили? ” попита Беновска. Митрев отговори, че моралният проблем е по-
голям, тъй като всички са пристигнали със поръчка, че ще подобрят живота на българите. Той акцентира, че наказателна 
отговорност отнасят кокошкарите в България, само че моралната отговорност е да си погледнат предизборните обещания. 
Беновска цитира американска максима, че всички политици преди да дойдат на власт са целувачи на бебета, дават 
обещание ярко бъдеще и хората гласоподават за тях. Велев акцентира, че няма спънка за приемане на закон за облагане 
на непредвидените печалби, който да е трайно решение. Той изясни, че има план, който е направен от депутати, чиито 
недостатъци биха показали. “Защо още няма подобен закон, тъй като спонсори на властта ще бъдат обложени, тъй като от 
тях ще се възземе и възвърне това, което хората са изработили и им е отнето посредством този строшен квазипазар. Ние 
не желаеме нищо друго от това, което Европейска комисия предложи и което е осъществено в другите страни и което ще 
докара до конкурентни цени на енергията за нашите предприятия ” съобщи Васил Велев. 
Виктор Орбан 
Беновска попита за какво не можем да имаме самочувствие като Виктор Орбан и Унгария и за какво непрестанно цитираме 
Европейска комисия. Митрев отговори, че нацията не би трябвало да се отъждествява с ръководещите. “Смятам, че 
българинът е заслужен, интелигентен. Унгарците си имат общественик, ние имаме политици – държавници нямаме, по-
скоро политикани. В Унгария има човек, който пази националните ползи ” акцентира Митрев. 
Тениска Харвард 
Беновска подари на Добри Митрев тениска Харвард, с цел да отиде на митинга с нея, в случай че желае и предложи този 
метод, тъй като може би ръководещите не са толкоз университетски нито в политическия език, нито във възгледите си за 
национална отговорност, а и няма по какъв начин да им се потърси сметка дали са национално виновни, тъй като страната 
няма национална теория. Митрев напомни, че държавното управление няма управническа стратегия, нито тактика и 
теория. Според Велев няма схващане и познание по какъв начин действа едно дружество и по какъв начин работи бизнесът 
и производството. Той акцентира, че несигурността в цените води до инфлация и незадоволителното компенсиране на 
свръхизземането на добавена стойност от предприятията. 
Протестът на 18-ти май 
По отношение на митинга Митрев съобщи, че ще протече цивилизовано. Беновска попита дали ще бъдат с костюми или с 
тениската Харвард, а Митрев съобщи, че работните дрехи на всеки са разнообразни – на едни е костюм, на други бяла 
престилка, на трети миньорска каска. Водещата акцентира, че водачите носят бели ризи. Протестът стартира в 12 часа пред 
Министерски съвет – чакат хиляди бизнесмени, служащи и чиновници – към 18 000 души. Митрев съобщи, че хората са на 
работа и не е типично за работещите да стачкуват, само че нямат избор. Говорите ще бъдат засегнатите от браншовите 
организации, от предприятията. Беновска попита кой желаят да слезе при тях. Митрев акцентира, че не желаят да има 
политици на митинга им, в случай че някой слезе – ще беседват и в случай че имат отговорност към нацията и към 
стопанската система – би трябвало да поканят протестиращите. Велев съобщи, че напрежението е голямо измежду хората 
и няма по какъв начин да се работи, когато не се знаят цените на тока даже за сегашния месец. Беновска сподели, че не се 
знае и газът какъв брой пари ще коства, а Велев разясни, че е 162 лв. с 30 % нарастване. Митрев съобщи, че чакат незабавни 
дейности и решения. Васил Велев разяснява, че трудът и парите на хората се обезценяват, само че за всеки ръководещ 
инфлацията е “мана небесна ”. “Абсолютно неотложно, на другия ден и в случай че не стане – нашите членове, работещите 
българи фактически ще излязат на улиците в цяла България ” прикани Митрев. 
Подаръците 
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Беновска подари здрава българска червена ябълка на Добри Митрев, а той от своя страна подари книгата “Божидар Данев 
- познатият и непознатият”, както и последния брой на Сп. Noblesse Oblige. Беновска сподели, че Божидар Данев е бил 
близък приятел при създаването на Радио К2, както и Радосвет Радев, на когото едно от последните интервюта е било при 
нея. Велев сподели, че 40 000 души повече са починали миналата година, а Беновска отбеляза, че освен физически, губим 
и хора интелектуално и сподели, че следващия път ще говорят за кампанията за професионалното и дуалното образование. 
Водещата подари на Митрев и Конституцията на Р. България и благодари на събеседниците си за разговора. 
Така завърши разговорът между Васил Велев, Добри Митрев и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо 
предаване “Беновска пита” по “Радио К2” и на живо във Фейсбук и Ютюб на 14-ти май 2022 година. 
Повече гледайте във видеото. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев ще се срещне с президента на Германия 
Президентът Румен Радев днес ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер. Той е на посещение в 
Германия по негова покана. 
Федерална Република Германия е стратегически партньор на страната ни и основен инвеститор в у нас, посочи българският 
президент. 
Радев се срещна с българската общност в Берлин. Държавният глава, посочи голямото значение на тази общност за 
добрите взаимоотношения между двете държави. 
Румен Радев коментира ситуацията в страната пред нашите сънародници и отношенията си с правителството. 
 
√ Румен Драганов: Хотелиерите, които имат възможност, би трябвало да продължат обслужването на бежанците 
В момента клиент на хотелиерството в качеството си на туроператор е държавата и това е Държавната агенция за 
бежанците. Договорът е между Държавната агенция за бежанците и съответните хотелиери. Средствата са от Европейския 
съюз и от държавата. Това каза в "Денят започва" доц. Румен Драганов от Института за анализ и оценка на туризма. 
Той коментира, че хотелиерите, които имат възможност, би трябвало да продължат обслужването на бежанците. 
"Водещото тук е какво ще бъде по-добре за самите бежанци - не толкова за хотелиерите. Хотелиерите се измъчиха - те 
много дълго време не получаваха пари." 
Драганов припомни, че в помощ на бежанците се включиха много граждани, които предоставиха квартири, включиха се 
доставчици на храни, тъй като в началото никой не беше подготвен за тази ситуация. Самите украинци заявяват, че са 
доволни от предоставените им услуги. Можем да кажем, че туристическият бизнес се е справил добре. 
Сега сме в ниския туристически сезон и има възможност за настаняване, тъй като заетостта на легловата база е под 17%. 
Ако държавата среща затруднения да прехвърля бежанците от едно място на друго, може би е по-добре да останат там, 
където са, докато се устроят. Още повече, че хотелиери изразяват желание това да се случи. 
По думите му в момента и хотелиерите са доволни, защото 40-те лева, които се плащат, са достатъчни, за да се покрият 
разходите. 
Войната в Украйна не е спряла и бежанци започват да пристигат, така че правителството ще трябва да вземе решение как 
ще процедира с настанените вече украинци, както и с новопристигащите. 
Той коментира и предстоящия туристически сезон, като обясни, че се очаква той да бъде по-скъп. Прогнозира, че ще има 
фирми, които ще пострадат, тъй като няма да могат да постигнат ниво на доходите съответно на съвременната ситуация. 
Акцентира, че в момента се наблюдава повишено харчене на пари, част от което е насочено към туризма. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Какво е решението на газовата криза за България - коментар на евродепутатите Андрей Новаков и Цветелина Пенкова 
Русия ще плаща все по-висока цена за действията си в Украйна, смята евродепутатът Андрей Новаков. По думите на 
колегата му Цветелина Пенкова трябва да се говори за преговори и дипломатично решаване на военния конфликт, каквато 
е ролята на Европейския съюз. Пенкова смята, че мнението на България ще бъде взето предвид в Европейския съюз, 
особено с оглед на прекъснатите доставки на природен газ. Според Новаков България трябва да довърши проучването за 
собствен газ и петрол в нашата акватория в Черно море, което би ни дало независимост. 
"Решението е такова, каквото трябваше да се направи много отдавна и според мен беше България да си заяви 
позицията, че няма как да се справи без доставки на чужди горива за такъв кратък период от време и че трябва да се 
удължи, дали може да се случи - да, според мен може, но моментът беше изпуснат да се заявим. Вето на мерките 
срещу Русия би имало доста негативен отзвук сред нашите партньори в Европа", заяви Андрей Новаков, евродепутат 
от ЕНП. 

https://www.youtube.com/watch?v=tl6VwoMJ9ek
https://bntnews.bg/news/rumen-draganov-hotelierite-koito-imat-vazmozhnost-bi-tryabvalo-da-prodalzhat-obsluzhvaneto-na-bezhancite-1194843news.html
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"Не мисля, че ще се стигне дори до ситуация на вето. Тъй като фактът, че тези дискусии продължават толкова време, 
означава, че всички фактори се взимат под предвид. Има много крайни позиции в рамките на съюза, но нека не 
превръщаме енергетиката в постоянна политическа реторика. Защото в крайна сметка енергетиката и цените на 
енергийните продукти засягат всеки един от нас", заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от ПАСД. 
"Това че имаме излаз на море ни дава възможност за доставки и от други места. Редно е да се защити интересът на хората 
и цените на бензиностанциите да не става по-висока", допълни Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП. 
"Смятам, че мнението на България ще бъде взето предвид в Европейския съюз, особено с оглед на прекъснатите 
доставки на природен газ", заяви Цветелина Пенкова. 
 
√ България може да загуби 2 млрд. лева заради недовършени инфраструктурни проекти 
България може да загуби над два милиарда лева, ако не завърши до 2024 година важни инфраструктурни проекти, сред 
които автомагистрала "Струма", обходният път на Габрово и тунелът под Шипка. Затова предупреди председателят на 
регионалната комисия на Европейския парламент Юнус Омаржи, който е на двудневно посещение у нас. 
Той обиколи най-проблемните обекти, за да провери как се изразходват европейските средства, отпуснати за програмния 
период 2014 - 2020 година. Омаржи призова страната ни да приключи във възможно най-кратки срокове започнатите 
проекти и посочи автомагистрала "Струма" като приоритетен обект не само за България, но и за Европа. Според 
евродепутата Андрей Новаков единственият шанс за магистрала "Струма" е проектът да бъде завършен. 
"Аз бях на място и видях пътища, финансирани със европейски средства, които не са завършени и не водят до никъде. 
Това създава лош имидж за кохезионната политика на Европейския съюз. Видях, че всичко е замряло, нищо не се случва. 
Трябва да увеличат усилията и там, където са спрени строежите, да продължат, да има дейност. Бях изненадан, че 
пътищата са празни, без работници, без строителна техника - това е много странно. Кметовете ми казаха, че се 
води разследване и затова проектите са спрени. И в други държави разследват проекти, но строителните работи 
продължават", заяви Юнус Омаржи, председател на регионалната комисия на Европейския парламент. 
"Той се шокира най-вече от това, че АМ "Струма" не се строи, тунелът под Шипка, както и ЖП линията между София и 
Бургас. Като това са проекти, които вече имат осигурено европейско финансиране и евентуално тяхно недовършване би 
означавало страната ни да връща пари в европейския бюджет. Те са договорени през миналия програмен период. Това 
означава, че до 1 януари 2024 година трябва да бъдат отчетени и завършени", допълни евродепутатът Андрей Новаков. 
 
√ Създателят на закона "Магнитски" пред БНТ: Срещу санкционираните хора има сериозни доказателства 
Срещу хората, санкционирани по закона "Магнитски", има сериозни документални доказателства за корупция или 
нарушаване на правата на човека и българският съд няма отношение към този казус. Това заяви в "Говори сега" пред 
Симеон Гаспаров създателя на антикорупционния закон - Магнитски - американския бизнесмен Бил Браудър. 
"За тези лица, които са включени в списъка, е пределно ясно, че са виновни за това, в което са обвинени. Ако смятат, 
че са невинни, имат пълно право да се явят в американски съд и да съдят правителството на САЩ. Не вярвам, че някое 
от тези лица е съдило правителството в американски съд. Те могат да обикалят България и да твърдят, че са 
невинни, но ако наистина са такива, следва да се явят с доказателства в съда и това да бъде решено от американския 
съд. Българският съд няма нищо общо с това." - каза Браудър. 
В "Говори сега" той разказа за новата си книга - "Обезпечителна заповед", която разказва за усилията да се проследи хода 
на парите в държава като Русия. 
"Сергей Магнитски, моят руски адвокат, разкри престъпление, което изложи и след това беше убит. И 
"Обезпечителна заповед" ни превежда през всички разследвания, които проведохме и накрая установихме, че част от 
парите са отишли при самия Владимир Путин." - разказва Бил Браудър. 
Неговата прогноза е, че войната в Украйна ще продължи още 8 години. 
Какви са сценариите за войната и следващите ходове на Путин вижте във видеото. 
 
√ ООН предупреждава за криза със зърното: Над 25 млн. тона пшеница е блокирана в Украйна 
Над 25 милиона тона украинска пшеница не могат да бъдат изнесени от страната, заради войната. ООН предупреждава, 
че това ще предизвика глобална криза със зърнените култури. Преди нахлуването на руските войски, Украйна беше 
четвъртият най-голям износител на пшеница в света. 
Пшеницата в складовете на Украйна започва да гние, предупреждават украинските производители. Преди новата реколта 
трябва да бъдат освободени 25 милиона тона зърно. 
"Транспортираме пшеница от Одеса за румънското пристанище в Констанца. Всички наши пристанища са затворени. 
Трябва да търсим нови маршрути през Румъния." - разказват от бранша 
Най-предпочитаният маршрут за транспортиране на украинска пшеница е през дунавските пристанища Рени и Измаил. 
Оттам доставките продължават до Констанца. Войната превърна румънското пристанище в основен център за износ на 
украинска селскостопанска продукция. 
"Операциите на пристанището нараснаха с 10-11 процента в сравнение с миналата година." - отчита Флорин Гоидея, 
директор на пристанище Констанца. 
Пренасочването на доставките през Констанца, обаче, изправи Румъния пред огромно транспортно предизвикателство. 
Налага се спешен ремонт на жп мрежата, най-вече в района на черноморското пристанище. От 100 железопътни линии - 
35 ще бъдат ремонтирани до три месеца. А останалите до края на годината. 
От Европейския съюз заявиха, че скоро трябва да бъдат определени точни маршрути за износ на украинските стоки. До 
миналата година Украйна беше втория най-голям вносител на пшеница и царевица за Евросъюза. 
 

https://bntnews.bg/news/sazdatelyat-na-zakona-magnitski-pred-bnt-sreshtu-sankcioniranite-hora-ima-seriozni-dokazatelstva-1194794news.html
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БНР 
 
√ Радев обсъжда в Берлин войната в Украйна и газовата диверсификация 
Репортаж на Марта Младенова от Берлин 
Сигурността на Европа в контекста на войната в Украйна, газовата диверсификация и задълбочаването на двустранните 
отношения между България и Германия ще са във фокуса на втория ден от визитата на държавния глава Румен Радев в 
Берлин. В програмата му предстоят срещи с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и с канцлера Олаф Шолц, а 
снощи президентът се срещна с представители на българската общност в Германия. 
Държавният глава Румен Радев е придружаван от бизнес делегация, която ще участва в специален форум. Снощи пред 
сънародниците ни, живеещи в Германия, президентът си спомни за визитата на колегата му Франк-Валтер Щайнмайер в 
България през 2019 г.: 
"Тогава нашият стокообмен, най-голям от всички в света, именно с Германия беше 8 млрд. евро и ние си обещахме като 
президенти да работим така, че той да стане 10 млрд. И аз съм убеден, че тази година категорично ще го надхвърлим".  
Изключително сложната геополитическа ситуация изисква всеки глас да бъде чут и разбран, убеден е президентът Радев: 
"Защото това е силата на ЕС, на НАТО – всеки един глас, всяко едно мнение е важно. То дава принос към общата картина, 
дава принос за най-доброто решение и трябва да се отстоява". 
Освен сигурността на Европа, сред темите на разговорите ще бъдат бежанците от Украйна, потенциалната глобална 
продоволствена криза и приемането на България в Шенген. 
 
√ Правителството обявява пакета от антиинфлационни мерки 
Очаква се днес правителството да обяви пакета от антиинфлационни мерки. Сред тях - финансова подкрепа за семейства 
с деца и добавка за пенсионерите до края на годината. Т 
Това стана ясно след експертния коалиционен съвет в министерството на финансите миналата седмица.  
Сред предвидените мерки е да няма акциз върху цената на газа, метана и пропан-бутана, а държавата ще продължи да 
компенсира бизнеса заради увеличението на електроенергията.  
Обсъжда се и намаляване на ДДС за метана и пропан-бутана.  
 
√ Управляващите с консенсус, но без окончателно решение за антикризисните мерки 
Пакетът от 13 мерки е на стойност 1,5 - 2 млрд. лева 
Без окончателно решение по обсъждания в коалицията пакет от антикризисни и антиинфлационни мерки завърши 
петъчният експертен коалиционен съвет, провел се в Министерството на финансите. Георги Ганев от "Демократична 
България" съобщи, че разговорите продължават и до приемането на актуализацията на бюджета има време да се изчистят 
детайлите по 13-те обсъждани и предложени мерки от коалиционните партньори. Между милиард и половина и 2 
милиарда лева ще струват те като допълнителен разход: 
"Подкрепата за семейства с деца ще бъде приета, въпрос е дали във варианта, който разглеждахме в понеделник или в 
някакъв друг вариант. Подкрепата за пенсионерите ще бъде приета, въпросът е в точно какъв вариант! Предстои да видим. 
Диференцираните ставки по ДДС също не ги обсъждахме. Това, което за малко обсъдихме, беше прагът за регистрация по 
ДДС на фирмите. Не сме обсъждали тавани на цени на малката потребителска кошница".  
За постигнат консенсус по по-голямата част от обсъжданите антикризисни и антиинфлационни мерки стана ясно по-рано в 
петък от изявленията на  участниците в експертния коалиционен съвет.  
Преди началото на коалиционната среща Ивайло Мирчев от “Демократична България“ обяви, че пакетът от антикризисни 
мерки е на стойност 2 милиарда лв. По повечето предложения имало консенсус в коалицията.  
„Тези 2 млрд. лева вече ги има в Бюджета. При всички положения няма почти никакви противоречия по самите мерки. 
Нищо не е отпадало от предложенията, единствено необлагаемият минимум“, каза Мирчев. 
Колегата му от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев допълни: 
“Надяваме се тази вечер да се обединим около конкретика, която да ефектира максимален брой хора, тъй като виждате, 
че ценовият шок натиска абсолютно всички граждани, така че съвсем скоро се надявам да има добри новини за все повече 
хора благодаря. Каквото е възможно, всички пари, които може да се отделят, ще стигнат до българските граждани”. 
Депутатът от „Има такъв народ“ Кирил Симеонов обяви, че има обединение между партньорите. Той очаква добри новини 
след експертния съвет, както и бързо придвижване на мерките към хората и бизнеса. Ще се изглаждат последни финални 
щрихи: 
“За горивото - това го обсъждахме. За пенсионерите – със сигурност ще има добавка 60 лв., която ще е преформулирана 
като „антиинфлационна добавка“. Обсъждахме това за 50 лв. на дете, но вече трябва да избистрим дали единият родител 
да е работещ. Неща трябва да се изгладят, нищо не е финално, но наистина желанието е да се свърши работа“. 
В коментар за очакваното поскъпване на природен газ за месец май Ивайло Мирчев от ДБ, коментира, че това е очаквано 
заради спирането на доставките от "Газпром", но средногодишната цена ще бъде под тази на синьото гориво от Русия, 
което страна ни получаваше преди да бъдат спрени доставките. 
 
√ Премиерът: За всеки лев над 225 за ток, 85% от това повишение ще се покрива от държавата 
На 8 и на  23 юни ще пристигнат двата танкера с американски втечнен газ, които бяха договорени при посещението на 
премиера Кирил Петков в Съединените щати. Това стана ясно от телевизионно интервю на Петков. По-късно на брифинг 
премиерът каза, че на този етап няма да се обявява името на американската компания, с която е подписан договорът за 
доставка с "Булгаргаз". 



17 

 

"Единствената причина защо не обявяваме коя е компанията е, защото цената, която ни беше дадена, беше много под 
пазарната за Европейския съюз. И ние не искаме да ги вкарваме в обяснителен режим, ако те продават на доста по-високи 
цени на други партньори в Европа". 
Още утре премиерът ще разговаря отново с работодателите и ще предложи схема за компенсации: 
"Ако цената на тока е до 225 лева, няма помощи. Но за всеки лев над 225 лева, 85% от това повишение се покрива от 
държавата", увери Кирил Петков. 
Той обяви още, че готвените антикризисни мерки са адресирани към най-нуждаещите се:  
"След безпрецедентно големи, така, увеличения на пенсиите във връзка с компенсациите на тази инфлация – от една 
страна, от друга страна на хората с деца, така че да имат детски добавки, от трета страна за горивата – там, където можем 
да помогнем на хората и всъщност да оберем тези най-рискови елемента във връзка с инфлацията", коментира Кирил 
Петков. 
 
√ Нидерландският премиер Марк Рюте пристига на посещение у нас 
Премиерът Кирил Петков посреща днес в София колегата си от Нидерландия Марк  Рюте. Във фокуса са двустранните 
отношения и актуални въпроси от европейския дневен ред, включително в контекста на войната в Украйна. 
В края на този месец приключва мисията на нидерландските изтребители Ф-35, които съвместно с военновъздушните ни 
сили охраняват българското небе. 
След руската инвазия в Украйна Рюте се обявява за засилване на военното сътрудничество между европейските съюзници. 
По отношение на двустранните въпроси между България и Северна Македония Рюте заема позицията, че те не трябва да 
са пречка пред започването на преговори със Скопие за членство в Евросъюза. 
 
√ Георги Гьоков: От 1 октомври ще има преизчисление, което ще сближи старите и новите пенсии 
21,6% увеличение на пенсиите в голяма степен компенсира инфлацията, коментира социалният министър 
Интервю на Лора Търколева с Георги Гьоков 
В началото на тази седмица антикризисните мерки на правителството ще бъдат оповестени, потвърди пред БНР 
министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, но не уточни дали това ще стане днес. 
"В голяма степен мерките са изчистени и са готови за представяне. Може би трябва да минат през експертен и политически 
коалиционен съвет. Иначе парите са осигурени за тях." 
Разговорът на премиера с работодателите е много важен. Всеки може да протестира, но исканията се постигат в преговори, 
посочи Гьоков. По думите му това може да доведе до "адекватни мерки, взаимно приемливи и за двете страни". 
"Това правителство обича да говори с хората." 
Според Гьоков целта на разговорите не е "да се потуши протестът в сряда". 
21,6% увеличение на пенсиите в голяма степен компенсира инфлацията, коментира социалният министър в предаването 
"Преди всички". 
От 1 октомври правителството иска да адресира друг проблем в пенсионната система – за големите разлики в пенсиите, 
отпускани в различни периоди, поясни Георги Гьоков.   
"И да въведем някаква справедливост. Ще има преизчисление, което ще сближи старите пенсии и новите." 
Относно минималната работна заплата Гьоков отбеляза, че все не е ясно колко ще бъде тя от 1 юли. 
По темата с нулевата ставка за хляба и диференцирания ДДС върху някои стоки от първа необходимост социалният 
министър каза, че "също има разбиране като че ли за намалени ставки за храните", но "когато интервенираме ДДС, ние не 
подкрепяме само тези, които имат нужда от подкрепа, подкрепяме и богатите". 
"Най-добрият начин е всяко българско дете да получи тези 50 лева. Моето желание е всяко дете да получи тези пари, 
защото инфлационният натиск е върху всички – върху бедни и богати", каза още Гьоков за една от обсъжданите мерки. 
Важно е, че ще има отстъпка на бензиностанциите, смята Георги Гьоков. Той очерта като дискусионно и това дали през 
този механизъм за отстъпки в цената на горивата до 50 литра се подпомагат "всички на калпак".   
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ НСИ: Слабо повишение на заетостта и леко намаление на работната заплата през първото тримесечие 
Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение в България се увеличават в края на март 2022 г. с 8,4 хиляди, или с 0,4% спрямо последното тримесечие 
на 2021 г., достигайки 2,27 милиона. Спрямо първото тримесечие на 2021 година наетите лица в страната нарастват с 0,5% 
или с 11,2 хиляди. 
В същото време средната месечна работна заплата в страната намалява слабо през първото тримесечие на 2022 г. с 1,2% 
спрямо последните три месеца на миналата година до 1593 лева, но нараства с 9% спрямо първите три месеца на 2021 г. 
Спрямо края на миналата година най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности 
"Операции с недвижими имоти" - със 7,3%, "Административни и спомагателни дейности“ - с 2,5% и "Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 2,3 на сто. 
Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите "Търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0,8%. 
Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите 
"Преработваща промишленост" (20,8%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,7%), показват експресните 
данни на НСИ. 
В същото време средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година е в размер на 1593 
лева, като намалява спрямо предходното тримесечие с 1,2%, но нараства с 9% спрямо първото тримесечие на 2021 г. 

https://bnr.bg/post/101647145
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Графика на средната брутна работна заплата по месеци 

 

 
 

През януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1566 лева, през февруари се е понижила 
до 1545 лева, преди да нарасне през март до 1668 лева, показват предварителни данни на НСИ. 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през 
първото тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: "Образование" - ръст с 16,6%, "Селско и 
горско и рибно стопанство" - с 10,4% и "Държавно управление" - с 8,1 на сто, докато намаление на заплатите е регистрирано 
в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,6%. 
На годишна база средната месечна работна заплата през периода януари - март (спрямо началото на 2021 г.) бележи най-
голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34,4%, "Култура, спорт и 
развлечения“ - с 32,7%, и "Административни и спомагателни дейности“ - със 17,3%, а в "Образование" и "Държавно 
управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. 
нараства с 1,8% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,6 на сто. 
Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през първото тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 4060 лева), "Финансови и застрахователни дейности" 
(заплата от 2540 лева) и "Професионални дейности и научни изследвания" (средна заплата от 2264 лева). 
В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" 
(със средна заплата от 964 лева), "Селско, горско и рибно стопанство" (1005 лева) и "Други дейности" (1088 лева). 
 
√ Повече новорегистрирани безработни, отколкото устроени на работа от началото на годината 
От началото на годината до момента новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърлиха 89 300 души, а 
устроените на работа са малко над  58 200 души – това сочат най-новите данни от ежеседмичното специализирано 
наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. 
В последната наблюдавана седмица за периода 2-8 май в бюрата по труда са се записали 4073-а безработни, а започналите 
работа са 2747 души.  
София-столица, Пловдив и Благоевград са областите с най-много новорегистрирани безработни в периода втори-осми май 
– в София те са 454-ма. Най-много са устроените на работа чрез бюрата по труда също  в столицата, Бургас, Велико Търново, 
Плевен, Пловдив и Варна. В началото на летния сезон вече има области като Бургас, Велико Търново, Добрич със сериозен 
превес на постъпилите на работа в сравнение с регистрираните в бюрата по труда. 
 
√ Повишаване на селскостопанските производствени цени с 25,6% през първото тримесечие 
Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. се повишава с 25,6% спрямо 
същото тримесечие на 2021 година, показват данни на Националния статистически институт. 
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 31,2%, а на продукцията от животновъдството - с 
13, 2%. 
Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 21,4%, като в растениевъдството те 
се увеличават с 25,9%, а в животновъдството - с 11,2%. 
Повишението на цените спрямо година по-рано при зърнените култури е с 30,5%, при техническите култури - с 32,3%, при 
фуражните култури - с 11,2%, и при пресните зеленчуци - с 26,2%. Цените на меката пшеница нарастват с 31,0%, на 
маслодайния слънчоглед - с 30,8%, на краставиците - с 37,8% и на картофите - с 20, 9%. 
Цените на живите животни пък нарастват със 7,9%, докато продуктите от животновъдството нарастват със 17,6%, като при 
кравето мляко повишението е с 18%, а на кокошите яйца - с 26,4 на сто. 
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√ Васил Пиронков, КАПБ: Протестът на 18 май няма да попречи на матурите 
Интервю на Диана Дончева с Васил Пиронков 
"Не само работодателските организации ще ние подкрепят, но и ресторантьорите и всички хора и браншове, които са 
засегнати от скъпите горива". Това каза в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" председателят 
на УС на Камарата на автобусните превозвачи в България (КАПБ) Васил Пиронков преди готвения за 18 май протест на 
превозвачите: 
"Това, което правителството отправя като мярка към гражданите – да се зарежда до 50 литра гориво, звучи много 
несериозно, още повече за икономически експерти, каквито са нашите управляващи. Несериозно е, защото това няма да 
доведе до никакъв икономически ефект. Ако се приемат нашите искания, сигурно държавата няма да получи един 
милиард и половина в един следващ период от акциза и от био добавката, но нямаше да се дадат четири милиарда и 
половина помощи, които в момента се дадоха и отидоха някъде на вятъра си, защото неправомерно бяха разходвани, 
неправомерно беше подпомаган бизнес, който нямаше нужда да има подпомагане, ако бяха по-евтини горивата и бяха 
по-евтини всички продукти. Ние можем да си поговорим с управляващите на тази тема, независимо какво те ще решат". 
Председателят на УС на Камарата на автобусните превозвачи в България увери, че протестът на превозвачите на 18 май по 
никакъв начин няма да попречи на придвижването на зрелостниците към училищата, в които ще се провеждат матури: 
"Ефективните протести ще започнат от 9 часа, когато вече всички ученици ще бъдат в класните стаи и това по никакъв начин 
няма да се отрази на един дванайсет-годишен положен труд на децата". 
Цялото интервю с Васил Пиронков можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Спас Иванов: Дигитализацията и киберсигурността в България са нарочно потискани 
Интервю на Николета Атанасова със Спас Иванов в ''Мрежата'' 
Имат ли държавите освен териториални граници и дигитални граници, и как могат да ги опазят, коментира в "Мрежата" 
по програма "Христо Ботев" Спас Иванов, специалист по киберсигурност. 
"Имат, разбира се. Това започнаха да доказват, първо, по-изолираните държави като Китай и Северна Корея, а в 
последното десетилетие и Русия, която прави същото като тях – да се изолира, доколкото е възможно, от определени 
сфери на влияние в интернет, които могат да попречат на местната пропаганда. 
Дигиталните граници – или това, което ние трябва да разбираме в България под дигитални граници, се състоят в опазването 
на ключовата инфраструктура от гледна точка на кибератаки. Това е виртуална, въображаема граница, която следва да 
опази електроразпределителните мрежи, телекомуникационните оператори, водоснабдяването и канализацията, 
здравеопазването и въобще всичко, което зависи от дигиталния обмен на данни. Това е така наречената "критична 
инфраструктура" и всяка европейска държава се грижи самостоятелно за нея. 
В ЕС ние ясно очертаваме граници. Например регламентът за защита на личните данни касае обработката на лични данни 
на територията на европейското икономическо пространство. Т.е. всичко, което се случва в Европа, остава на нейна 
територия. Всички лични данни на европейски граждани, които трябва да се обработят извън Европа, това става с нейно 
разрешение." 
„Контрабандистите“ 
"Точно както контрабандистите минават незаконно териториалните граници, така има такива, които минават незаконно и 
дигиталните граници на държавите. За съжаление виртуалните престъпления се преследват много по-трудно от 
териториалните и са много по-трудни за хващане. Ако да речем имате национална полиция, която трябва да се справи с 
престъпниците на територията на една държава, то как да си представим една киберполиция, която да се изправи срещу 
цялата киберпрестъпност по целия свят. Да не говорим, че много често сме зависими от събития, които се случват в другия 
край на света, като Америка например, за да може да функционират нашите дигитални граници." 
Защо има пробиви 
"Ако вземем за пример Български пощи, то те са били просто удобната жертва заради ниското си ниво на защита, което са 
демонстрирали пред света. За съжаление в киберпространството няма общи правила, а само пожелателни директиви, за 
разлика от митническите съюзи, например. За тези директиви Европа за съжаление се сеща 10 години след като възникне 
нуждата от тях. За разлика от САЩ, Канада, Австралия, Великобритания, където има изключително стриктни правила с 
конкретни санкции за физически и юридически лица, свързани с киберсигурността, в ЕС такива мерки по-скоро действат 
епизодично в определени държави, но не и на територията на целия ЕС. Именно тази липса на инициатива от страна на 
Брюксел държави като България, например, неглижират години наред киберсигурността си и електронното управление."  
Регулацията и неглижирането на киберсигурността 
"Регулацията на толкова сложен сектор като киберсигурността изисква не само законотворчество, а и голям технологичен 
потенциал в администрацията, която трябва да го създаде. Такъв в България няма. В България много неща пречат, за да се 
случи това. Например имаме закон за обществените поръчки, който е безвъзвратно остарял. Дори и да имате някакъв вид 
спешност по отношение на киберсигурността, ако тя превишава някаква определена сума, която е смешна, от порядъка на 
70 хиляди лева, вие може да изпаднете в един цикъл на документооброт, който може да продължи години. Да не говорим, 
че по тази причина ние в България често купуваме технологии, които вече са остарели заради остарелите законодателни 
рамки. Действа се на парче, инициативността е дадена на публичните органи с техните компетенции и виждания, липсва 
всякаква единна стратегия т.е. киберстратегии има написани много, но тези стратегии не се изпълняват. 
Но, да не забравяме, че ако тези стратегии бъдат изпълнени, това би означавало тотална прозрачност на властта и липсата 
на каквато и да е "мътна вода", в която най-лесно се лови риба. Би означавало липса на изчезнали документи, като 
например онази пътна карта, която г-жа Теменужка Петкова загуби някъде. Как е възможно да не можем да си намерим 
договора с "Газпром"? И това не е просто неглижиране на сигурността, а съвсем целенасочено действие. Но представете 
си, ако всички обществен поръчки бяха прозрачни като документооборот, бяха дигитални и проследими, представете си 

https://bnr.bg/horizont/post/101646018/vasil-pironkov-kapb-na-protesta-shte-badem-podkrepeni-ot-vsichki-branshove-koito-sa-zasegnati-ot-skapite-goriva
https://bnr.bg/post/101646212/spas-ivanov
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колко по-малък щеше да е факторът корупция. Защото публичният контрол щеше да е на съвсем друго ниво. Според мен 
дигитализацията и киберсигурността в България са нарочно потискани през последните години. 
Ако се върнем отново към атаката срещу Български пощи, да, ние обвиняваме Русия, защото е най-големият възможен 
хипотетичен враг и може би, не без основание. Но съвсем резонни бяха и мненията и на хората, които мислят, че това в 
вътрешно, българско дело, което цели дестабилизиране на настоящето правителство, защото то в момента орязва на 
предишното управление достъпа до финансови ресурси и утвърдените им схеми. Нищо не пречи това да е вътрешна 
работа, направена да изглежда като руска. Дори може да е проведена от територията на Русия и пак да е наша." 
 
√ 3D технологиите и изкуственият интелект в нашия живот 
Разговор на Ива Дойчинова и Кристиян Илиев с Ивелин Ляхтов 
Завършил бакалавърско образование в Нидерландия, специалност “Роботика”, във “Fontys University of Applied Sciences”, 
а след това завършил и магистратура в “University of Shefield” Ивелин Ляхтов разказа пред Радио София интересни 
подробности за 3D принтирането и роботиката. 
“3D принтирането с годините вече така се разви, че технологиите са страшно различни, страшно различни материали се 
ползват”, сподели Ляхтов. По думите му, материалите могат да варират от специални пластмаси, които са твърди и се 
използват в роботиката и пейнтбола, до такива, които са само за украса, като медальони, пръстени и обеци. 
“Сега вече 3D принтерите могат да принтират и части за коли, изцяло метални, части за самолети – това вече е бъдещето 
на 3D принтерите. В един от градовете, в които живея в Холандия станах свидетел на постепенно построяване на малки 
къщи”, каза Ляхтов и допълни, че е напълно възможно да бъдат принтирани органични зеленчуци, които стават за ядене. 
Той каза още, че всеки може да си закупи малък 3D принтер и да експериментира, като има база данни, която се съхранява 
в дадени сайтове, след което тя може да бъде изтеглена и да бъде зададена на принтера като информация и той да 
принтира сам, а консумативите се вземат от цял свят от различни доставчици. По думите на Ляхтов, за сега спирачка 
е  единствено технологията. 
“В момента може вече да се принтират изкуствени крайници, за човешки тъкани това нещо все-още е в процес на развитие, 
но със сигурност ще бъде голям принос към медицината”, сподели той. 
Относно развитието на роботиката Ляхтов каза, че тя вече присъства почти навсякъде, а той самият има свой робот 
домашен любимец. “ЕМО” представлява малък нехуманоиден робот, чиято идея е да замени домашния любимец до 
някаква степен.  
“Можеш да говориш с него, можеш да играеш с него, можеш да го караш да танцува, можеш да кажеш как се чувстваш, 
той ще отговори по някакъв начин. Използва английски в момента, но с ъпдейтите, които са обещани от фирмата скоро ще 
има над 20 други езика, които ще научи и ще може да комуникира до тях”, сподели собственикът му и допълни, че чрез 
ъпдейтите “ЕМО” се научава на повече неща, а също така има чип за изкуствен интелект, който му позволява да се 
ориентира в обстановката. Освен това роботът остарява, боледува и киха.   
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ 40 прояви в България за Европейската седмица на общественото здраве 
Европейската седмица на общественото здраве започва от днес. Регистрирани са общо 235 събития на 21 езика, сред които 
Българската асоциация по обществено здраве е организатор на повече от 40 разнообразни по формат прояви у нас. 
Логото на тазгодишната Европейска седмица на общественото здраве е „Здравето през целия живот“. 
Доц. д-р Гена Грънчарова – Председател на Българската асоциация по обществено здраве, дългогодишев преподавател в 
плевенския Медицински университет: 
"За всеки един ден от седмицата се посочват конкретни теми, по които да се съсредоточи вниманието. Целта е да се 
повиши осъзнаването на проблемите от обществеността, от една страна, а, от друга страна - да се покаже ролята на 
общественото здраве и да се обединят специалистите, които работят в тази насока. Европейската асоциация по 
обществено здраве е една от най-мощните организации в която има 87 пълноценни членове". 
Откриването е днес в Брюксел, всички прояви могат да се видят на страницата на Българската асоциация по обществено 
здраве. 
 
√ Спад на индустриалното производство в ЕС през март, но добро повишение в България 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС се сви рязко през март в резултат на негативните последици от 
войната в Украйна, показват последни данни на Евростат. 
В рамките на България обаче производство през март отбеляза солиден отскок, нареждайки нашата страна на едно от 
челните места в ЕС. 
Трябва да се има предвид, че това са първите производствени данни, които отразяват реално негативния ефект от 
започналата на 24-ти февруари руска военна инвазия в Украйна, както и влиянието от наложените западни санкции спрямо 
Москва. 
Индустриалното производство в ЕС се понижи през март с 1,2% спрямо февруари, когато нарасна с 0,6%, а в рамките на 
еврото отбеляза спад с 1,8% след повишение с 0,5% месец по-рано. 
Производството на капиталови стоки в ЕС и еврозоната отбеляза спад съответно с 2,6% и с 2,7%, на нетрайни потребителски 
стоки - съответно с 1% и с 2,3%, докато производството на дълготрайни стоки се повиши съответно с 0,7% и с 0,8% спрямо 
предходния месец. Енергийното производство в ЕС пък нарасна през март с 1,3%, но в рамките на еврозоната намаля с 1,7 
на сто. 
 
 

https://bnr.bg/post/101646232/duma
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Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Най-силен производствен спад на месечна база беше отчетен в Словакия (с 5,3%), Германия (с 5%) и Люксембург (с 3,9%), 
докато най-голям ръст отбеляза производството в Литва (с 11,3%), Естония (с 5,1%), България (с 5%) и Гърция (също с 5%). 
Промишленото производство в България нарасна през март с 5% спрямо февруари, когато се повиши с 0,3%, запазвайки 
тенденцията на устойчив производствен растеж за десети пореден месец. 
Спрямо март 2021 г. производството в еврозоната се сви с 0,8% след растеж с 1,7% през февруари, а в рамките на целия ЕС 
индустриалното производство се повиши през март 2022 г. с 0,7% след растеж от 2,8% месец по-рано. 
На годишна база индустриалното производство в България нарасна през март с 19,1% след повишение с 14,8% през 
февруари, като по-солиден растеж беше отчетен единствено в Литва (с 25,9%). Най-голям спад на годишна база пък беше 
отчетен в Словакия (със 7,3%), следвана от Ирландия (с 5,5%) и Германия (с 4,1%). 
 

Индустриално производство в ЕС през януари (спрямо година по-рано) 

 
 

√ Киев се готви за нови руски атаки в Донбас 
На срещата си в Берлин външните министри от НАТО обещаха да продължи снабдяването на Украйна с оръжие, докато не 
бъде отблъснато руското нашествие. 
От Киев съобщиха, че президентът Володимир Зеленски е сменил ръководителя на териториалната отбрана на фона на 
информациите за неуспехи в продължаващите боеве в Донбас. 
Украинското командване призна за неуспехи в продължаващите боеве в Донбас. Въпреки загубите руснаците са 
напреднали в района на Авдеевка и Курахово - градчета в покрайнините на Донецк - както и край разположените на север 
Лиман и Северодонецк. 
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Междувременно руските войски не отслабват бомбардировките по завода "Азовстал" в Мариупол, където от седмици се 
отбраняват няколкостотин украински бойци. 
За поредните руски ракетни градове и общини в Донецка област, съобщи във видеообръщение украинският президент 
Володимир Зеленски. Той увери, че руската армия отслабва, а сънародниците му се подготвят да си върнат завзетите от 
нея региони. 
"Подготвяме се за нови опити на Русия да атакува в Донбас, по някакъв начин да активизира движението си в Южна 
Украйна. Окупаторите все още не искат да признаят, че са в задънена улица и тяхната т.нар. специална операция вече е 
фалирала", заяви Зеленски, който смени командващия на силите за териториална отбрана на Украйна Юрий Галушкин, 
назначен в началото на годината. Новият ръководител е генерал-майор Игор Танцюра, преди това заместник-командващ 
сухопътните войски.  
От британското военно министерство прогнозираха, че Москва няма да може да постигне бързи успехи в следващите 30 
дни поради претърпените значителни загуби. 
НАТО е готова да снабдява Украйна с оръжие дотогава, докато е необходимо за отблъскване на руското нашествие, заяви 
германският външен министър Аналена Бербок, след съвещание в Берлин с колегите си от пакта, които обсъждаха и 
приемането на на Финландия и Швеция в пакта. 
Украинският първи дипломат Дмитро Кулеба приветства правителството на Германия за решението да изпрати тежки 
оръжия за украинските войски в Донбас. 
Същевременно посолството на САЩ в Киев съобщи, че 89 от обещаните 90 американски гаубици вече са в Украйна, а 
голяма част от тях вече са на фронта. 
Оръдията са част от най-новата пратка оръжие от Вашингтон на стойност 800 милиона долара. За по-малко от три месеца 
военните доставки от САЩ за Украйна възлизат на 3,8 милиарда долара.  
 
√ Управляващите в Швеция социалдемократи се обявиха "за" влизане на страната в НАТО 
Управляващата в Швеция Социалдемократическа партия се обяви в подкрепа за влизане на страната в НАТО. 
Социалдемократите "ще работят за това Швеция, в случай че молбата ѝ за членство бъде удовлетворена", да бъде "против 
разполагането на ядрено оръжие и постоянни бази на шведска територия", се казва в декларация на партията. 
Обща заявка на Швеция и Финландия за членство в НАТО е "най-доброто" за сигурността на Швеция, заяви шведският 
премиер Магдалена Андерсон, малко след като нейната Социалдемократическа партия се отказа от дългогодишната си 
съпротива срещу влизането в Северноатлантическия пакт. 
Шведските социалдемократи бяха против влизането в НАТО в продължение на десетилетия, докато Русия нападна Украйна 
през февруари тази година. 
Андерсон ще поиска още днес мандат от парламента в Стокхолм, за да започне преговорите за присъединяване. 
По-рано вчера източният съсед на Швеция – Финландия, оповести официално намерението си да подаде молба за 
членство в Алианса. Очаква се Швеция да я последва следващата седмица. 
Повечето натовски държави приветстваха намеренията на Хелзинки и Стокхолм, но Турция се възпротиви, обвинявайки 
новите кандидати за НАТО, че подкрепят кюрдските сепаратисти в Сирия и в самата Турция. 
И на вчерашната среща на външните министри на страните от НАТО тези турски аргументи не бяха оборени. 
 
√ Финландия обяви, че ще кандидатства за членство в НАТО 
Финландия ще кандидатства за членство в НАТО, обяви вчера официално президентът Саули Нинисто. Премиерът на 
страната Сана Марин изрази надежда, че парламентът бързо ще ратифицира решението. 
"В страната все още предстои парламентарния процес, но съм уверена, че парламентът ще обсъди и одобри това 
историческо решение непоколебимо и отговорно." 
Турция се обяви против членството в НАТО на Финландия и Швеция, защото приемат кюрдски бежанци, които Анкара 
смята за терористи. 
Президентът на Русия Владимир Путин също предупреди, че приемането на двете скандинавски страни в алианса ще е 
грешка. 
 
√ Ръст на инфлацията в Русия през април до 20-годишен връх от 17,83% 
Годишната инфлация в Русия се ускори през април до 17,83% от 16,69% през март, достигайки най-високо ниво от януари 
2020 г. на фона на нестабилната рубла и безпрецедентни западни санкции, наложени срещу страната заради войната ѝ в 
Украйна. 
Това показват данни на официалната руска статистика Росстат. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храни и енергия) пък нарасна през април с 20,37% спрямо година по-рано и 
с 2,01% спрямо март тази година. 
Цените продължиха да нарастват рязко за храните и безалкохолните напитки, отбелязвайки ръст на годишна база с 20,48% 
след повишение със 17,99% през март. Цените не нехранителни продукти пък скочиха с 20,19% след повишение с 20,34% 
месец по-рано, а на услуги с 10,87% след 9,94% през март. 
На месечна база цените се повишиха през април с 1,56%, забавяйки се рязко от скока със 7,61% през предходния месец, 
когато беше отчетено най-рязкото има повишение на месечна база от 1999 г. насам. 
 
√ Петъчен подем на световните борси, но с потенциал за техен спад за шеста поредна седмица 
Глобалните пазари на акции нарастват през петъчната търговия, но въпреки това са на път да отбележат спад за шеста 
поредна седмица, което би било най-продължителното понижение на фондовите борси от финансовата криза през 2008 
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г. насам с оглед на продължаващите инвеститорски опасения относно растящата инфлация и забавящия се икономически 
растеж, който може дори да прерасне в рецесия. 
Световният фондов индекс MSCI нараства в късния следобед с 2,15%, но след като в четвъртък падна до най-ниско ниво от 
ноември 2020 г. 
Към края на европейската търговия в петък общия индекс Europe Stoxx 600 се повишава с близо 2%, немският DAX 30  - с 
1,83%, френският CAC 40 - с 2,25%, а британският FTSE100 - с 2,36%. 
Фондовите борси на Уолстрийт също стартираха днешната търговия с добър отскок, като към 18.30 часа българско време 
DJIA нараства с близо 500 пункта (с 1,57%), широкият индекс S&P500 - с 2,32%, а технологичният индекс Nasdaq Composite 
- с 3,56%. 
Въпреки текущото повишение, и трите основни американски индекса са на път да приключат поредна седмица със 
сериозни загуби, като на този етап DJIA губи 2,4% от стойноста си, S&P500 - 2,9% и Nasdaq - над 4 на сто. 
Индексът S&P500 е с близо 20% под рекордния си връх, достигнат през януари, което е сигнал, че скоро пазарът може да 
се окаже "мечи" (пазар на падащи цени), според техническите финансови дефиниции. 
 

Графика на индекса S&P 500 

 
 

Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Красен Станчев: Българското правителство бърка социална с антиинфлационна политика 
Красен Станчев, икономист, основател на ИПИ, в "Клуб Investor", 14.05.2022 г. 
Имаме ситуация в икономиката, която е безпрецедентна в последните години - имаме инфлация, а войната действа на 
тази инфлация като усилвател и в България има редица протести и "правителствтото за сега не прави нищо правилно по 
повод инфлацията".  Това коментира Красен Станчев, икономист, основател на ИПИ, в предаването "Клуб Investor" на 
Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 
"Има признаци правителството да излезе от обещанието си да компенсира всички за всичко. Това са доста 
абстрактни опити. Онова, което конкретно се предлага като политика е точно обратното. Има объркване на 
социална политика с антиинфлационна политика".  
Антиинфлационната политика е режене на разходи и намаляване на доходи, особено в бюджетната сфера, на пенсиите и 
т.н., обясни гостът. "Онова, което се прави по никакъв начин не е антиинфлационно. Например мертките в областта на 
електричеството. Този мораториум върху цената на електричеството, който трябваше да свърши, но още продължава, 
спонсорира по-заможните за сметка на по-бедните. Същото е с всички останали мерки, свързани с цени - ДДС, акзици и 
др.". 
"Една от големите грешки в социалната политика е, че всички т.нар. помощи отиват на калпак, а не при тези, които 
действително се нуждаят". 
С вътрешни държавни мерки не е възможно да се ограничи инфлацията, която идва отвън, но вътрешният принос за 
инфлацията - ръстът на доходи и разходи, които не носят в обозримо бъдеще приход - над това може да се работи, а този 
принос е може би около една трета от общата инфлация, заяви Станчев.  
Подпомагането, което се предлага в областта с горивата е необмислено, каза още той. Относно плановете физическите 
лица да зареждат бензин и дизел с отстъпка събеседникът каза, че ефектът ще е да "се намалят значително приходите за 
бюджета, защото освен всичко друго ще има и много проблеми с администрирането и много хора ще се пишат, че имат 
право на такова потребление". За предложението за намаляване на дела на биодизела в горивата икономистът коментира, 
че "биодизелът е българско производство и ако го намалите ще се смъкнат между 5 и 10 стотинки от цената", но ще бъдат 
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засегнати хората, работещи в цял един подотрасъл. Това са производители и доставчици на биодизел, като се поставя под 
риск доходът на около 4000 семейства.  
По думите на госта "бюджетът ще бъде актуализиран, но ще трябва да се актуализира и актуализацията", защото има много 
непредвидени разходи, като може да се тегли заем, но за да подсилят икономиката властимащите трябва да започнат вече 
да "изпълняват бюджетираната си програма за капиталови разходи, особено ако се направи така, че да има относително 
бързи ползи не само за България". "Но това не може да стане чрез капиталовата програма поради техническо време - като 
започнат процедури по търгове и т.н. в крайна сметка ще се стигне до там пак да се похарчат 8 млрд. лева в последния 
месец на годината и ефектите ще се почувстват през 2024 година".  
Данните на НСИ за вноса и износа на България през първото тримесечие Красен Станчев коментира като каза, че "войната 
донякъде е отразена", но има и "инерционни процеси от възстановяването, което започна миналата година навсякъде в 
Европа. Затова расте и износът". "Основният фактор на промяната на тези показатели е самата инфлация". 
"Тази инерция ще продължи и то вероятно до края на третото тримесечие, защото има един лаг във времето, за да 
се прехвърли увеличението на цените на производител върху цените на потребителите". 
Онова, което се преживява като абсолютна криза с петрола, с природния газ, не е чак такава криза, каза още икономистът. 
"България не губи кой знае колко много първо заради малкия обем на природния газ в общия енергиен микс и второ, по 
линия на петрола Нефтохим Бургас може да преработва не само руски, а какъвто си иска петрол. Освен това там има много 
резерви по плащане на данъци и др. Въпросът е някой да има воля за това. Но, така като гледам, всичките четири приятели 
на Путин, които има в Европейския съюз, са сред българските политици".  
Темата за протестите и възможността да съборят правителството основателят на ИПИ коментира така: "По-големият риск 
е, че повечето протести са в защита на привилегии, придобити от руски държавни компании на българския пазар". 
"Проблемът на България е, че всички мерки и протести в крайна сметка поддържат зависимостта, енергийна и друга, 
от Русия, а Русия - Руската федерация, а преди това Съветския съюз - през последните 33 години е единствената 
страна в Северното полукълбо, която завзема територии на съседи или поддържа огнища на напрежение и война по 
границите си. Така е от 89 година. Националният интерес на България е всичко това да спре и да се помогне на 
Украйна. България трябва да се държи така, както се държи един нормален член на НАТО, един нормален член на 
Европейския съюз. Това, което прави Президентът, бившият външен министър и сегашният, това е директна 
подкрепа на агресията в тази война и е против националния интерес". 
Основателни и разумни ли са исканията на синдикатите и на работодателските организации?  Разумно ли е искането 
на работодателите да бъде компенсирана цената на газа над цената на "Газпром"? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ ЕС вече прогнозира по-слаб растеж в еврозоната и почти двойна инфлация 
Ръстът на потребителските цени достигна нов рекорд миналия месец - достигайки почти четири пъти целта от 2% 
на ЕЦБ 
Европейският съюз намали прогнозата си за растеж в еврозоната през 2022 г. и почти удвои прогнозата си за инфлация, 
според нови проектопрогнози. 
В първата прогноза след избухването на войната в Украйна Европейската комисия ще каже, че брутният вътрешен продукт 
ще се увеличи с 2,7% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г., според проектoдокумент, видян от Bloomberg. Това е по-малко от 
февруарските показания от 4% и 2,7%. 
 

 
 
По отношение на инфлацията комисията прогнозира темпове от 6,1% и 2,7% за тази и следващата година в сравнение с 
предишните прогнози съответно от 3,5% и 1,7%. 
Прогнозите не са финализирани и все още може да се променят, преди да бъдат публикувани официално в понеделник. 
 

bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/106446-protesti-koalitsionna-stabilnost-i-fisk
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Нахлуването на Русия в Украйна и санкциите, наложени в отговор, помрачиха перспективите за глобалната икономика, 
като предизвикаха скок на цените на енергията и напрегнаха веригите за доставки, които вече бяха затруднени от 
пандемията. Еврозоната е сред най-тежко засегнатите региони поради зависимостта си от руската енергия и близостта до 
конфликта. 
Възстановяването от вирусните ограничения сега се очаква да бъде по-меко, отколкото се смяташе първоначално, докато 
инфлационният натиск все още се увеличава. Ръстът на потребителските цени достигна нов рекорд миналия месец - 
достигайки почти четири пъти целта от 2% на Европейската централна банка. 
 
√ ЕС изготвя план за закупуване на руски газ без нарушаване на санкциите 
ЕС разглежда таван на цената на газа при прекъсване на доставките от Русия 
Европейският съюз е готов да предложи на своите вносители на газ решение за избягване на нарушаване на санкциите при 
закупуване на гориво от Русия и все пак ефективно да удовлетвори исканията на президента Владимир Путин за плащане 
в рубли. 
В новите насоки за плащанията за газ Европейската комисия планира да каже, че компаниите трябва да направят ясно 
изявление, че считат задълженията си за изпълнени, след като платят в евро или долари, в съответствие със 
съществуващите договори, според източници на Bloomberg. EK e казала на правителствата, че насоките не пречат на 
компаниите да открият сметка в "Газпромбанк" и ще им позволи да купуват газ в съответствие със санкциите на ЕС след 
нахлуването на Русия в Украйна. 
Европейските компании се опитват от седмици да разберат как могат да отговорят на исканията на Москва и да поддържат 
притока на гориво, без да нарушават санкциите срещу руската централна банка. Путин каза на 31 март, че ако плащанията 
не се извършват в рубли, износът на газ ще бъде спрян. Европа зависи силно от руското гориво за отопление на домове и 
енергия за индустрията. 
Първоначално ЕС прецени, че механизмът за плащане, поискан от Путин, дава на Москва пълен контрол над процеса, 
нарушава договорите и - най-важното - нарушава санкциите на блока. 
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В петък комисията е казала на държавите-членки на заседание при закрити врата, че актуализираните насоки ще изяснят, 
че компаниите могат да открият сметка в евро или долари в "Газпромбанк" според нареждането на Кремъл. 
ЕК обаче все още не е уточнила дали наличието на сметка в рубли - стъпка, включена в руския указ - е в съответствие с 
разпоредбите на ЕС. Преди това официални лица посочиха, макар и никога писмено, че откриването на такава сметка би 
нарушило санкциите. Актуализираните насоки, представени на държавите-членки, не успяват да разгледат този 
специфичен въпрос, казаха източници. 
Друг ключов момент в насоките е, че след като европейските компании извършат плащане в евро или долари и декларират 
задължението си за изпълнено, руската страна не трябва да изисква допълнителни действия от тях по отношение на 
плащането. 
Много фирми имат крайни срокове за плащане, изтичащи по-късно този месец - и ако не платят, потоците на газ могат да 
бъдат прекъснати. Доставките за Полша и България вече бяха прекъснати, след като не изпълниха исканията на Русия. 
Исканията на Путин да се плаща в рубли разделиха страните-членки на ЕС, подчертавайки зависимостта на някои нации от 
руския внос. Италианският премиер Марио Драги каза по-рано тази седмица, че европейските компании ще могат да 
плащат за газ в рубли, без да нарушават санкциите. 
На срещата в петък представителите на страните също бяха разделени, според един от източниците на Bloomberg. Докато 
Германия, Унгария, Италия и Франция широко одобриха плана на комисията, Полша каза, че той не е предоставил правна 
яснота и призова въпросът да бъде обсъден от посланиците на ЕС. Други бяха объркани от липсата на конкретни указания 
за откриване на сметки в рубли. 
Германия заяви на срещата, че се е консултирала със своите компании по предложението и е получила положителна 
обратна връзка. Планът също така се опита да прецизира препоръките, като изяснява, че санкциите на ЕС не забраняват 
откриването на множество сметки в "Газпромбанк". 
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Отделните държави-членки са в крайна сметка отговорни за прилагането на санкциите на ЕС, но комисията предоставя 
правни насоки. 
Указът на Путин призова компаниите да открият две сметки в "Газпромбанк" – една в евро и една в рубли – и предвиждаше, 
че плащанията за газ не се считат за извършвени, докато еврото не се конвертира в рубли. 
Русия изясни своя указ по-рано този месец, като посочи, че плащанията, получени в чуждестранна валута, ще бъдат 
обменяни в рубли чрез сметки в Националния клирингов център на Русия, а "Газпром" предостави на купувачите 
допълнителни гаранции, че централната банка няма да участва в процеса на конвертиране. 
Таван на цените 
Европейският съюз може да ограничи цените на природния газ, за да избегне „непоносимо високи“ разходи, ако Русия 
значително ограничи или прекъсне потока. 
Европейската комисия планира мерки за намеса на енергийния пазар като част от пакет за замяна на вноса на руски газ 
след инвазията в Украйна. ЕК предстои да препоръча съгласуване на общи принципи за подготовка за по-широко смущение 
и извънредна ситуация в даден регион или в целия ЕС, при която пазарите на газ вече не могат да отговарят на търсенето 
и предлагането, според проектодокумент, видян от Bloomberg News. 
Загрижеността относно доставките на газ тежи върху европейските енергийни пазари, тъй като Москва отмъщава на 
санкциите на ЕС със собствени ограничения срещу някои газови компании в региона.  
Въвеждането на максимална регулирана цена при извънредна ситуация ще бъде ограничено до нейната продължителност 
и пазарната цена трябва да се използва възможно най-дълго, се казва в проекта на комисията. Документът все още може 
да се промени преди приемането, насрочено за 18 май. 
„Една от възможностите би била да се ограничи формирането на цените по време на този сценарий на прекъсване 
чрез ограничаване на цената на европейските газови борси, но като цяло такова ценово ограничение може да бъде 
въведено по различни начини и може да се намесва на различни нива от веригата на газа“, се казва в документа. „Ако 
се предвиди компенсация, този вид интервенция може да изисква прекомерно публично финансиране." 
Комисията също така трябва да даде зелена светлина за краткосрочни мерки за предпазване на потребителите и 
компаниите от високите цени на енергията. Те включват: 

- Позволяване на правителствата да разширят регулирането на цените на дребно за природния газ; 
- Спешна ликвидна подкрепа за търговци на суровини, изправени пред високи маржин плащания в резултат на 

значителна нестабилност на пазара; 
- Преразглеждане на ограниченията, прилагани за краткосрочна волатилност във вътрешните правила за търговия 

на европейските газови борси. 
    Мерките са предназначени да бъдат временни и да не се прилагат след началото на юни 2023 г. 
 
√ Извинете, но колко "руски" е петролът ви? 
Руският петрол и горива ще продължат да влизат в Европа под една или друга форма, но това не е точно избягване 
на санкции, пише Джулиан Лий за Bloomberg 
Неделя е денят, в който влизат в сила разпоредбите на Европейския съюз, забраняващи сделките с руски държавни 
енергийни компании. Това би трябвало да предизвика допълнителен спад в обема на сурови и рафинирани продукти, 
купувани и търгувани от европейски компании, но няма да спре потоците, пише енергийният експерт Джулиан Лий в свой 
анализ за Bloomberg. 
Дори когато или ако ЕС най-накрая наложи санкции за закупуването на петрол от страната, товa няма да спре „руския“ 
суров петрол да напуска руските пристанища, нито продуктите, произведени от него, да зареждат европейски автомобили 
и камиони. 
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Има няколко причини защо. 
Русия ще направи всичко възможно, за да продължи доставките да се движат. Петролът ще продължи да тече към Китай 
и Индия, и то в нарастващи обеми. Морските превози ще зависят все повече от руските кораби. Държавният "Совкомфлот" 
управлява флот от повече от 100 петролни танкера, вариращи от така наречените кораби със среден обхват, способни да 
превозват 40 000 тона рафинирани продукти до регионалните пазари, чак до най-големите превозвачи на суров петрол, 
които могат да транспортират осем пъти толкова на огромни разстояния. 
Корабите, използвани за руската отвъдморска търговия, до голяма степен бяха избягвани, откакто Обединеното кралство 
добави "Совкомфлот" към своя списък на санкционираните лица, което накара международните застрахователи да се 
дистанцират от корабособственика. Най-големият кораб на компанията, супертанкерът "Свет" с изместване от 340 000 
тона, не е превозвал товар, откакто достави пратка анголски петрол в Китай през февруари. 
 

 
 
Застраховката за корабите на "Совкомфлот", плаващи по маршрута до Индия, вероятно ще бъде предоставена от руската 
държава, а не от асоциациите за взаимно застраховане или P&I клубове, които обикновено изпълняват тази роля. 
Но търговията от западна Русия към азиатските пазари нарасна след инвазията в Украйна и изглежда ще се увеличи още 
повече. Товарите също започнаха да се разтоварват във Фуджейра в Обединените арабски емирства, където суровият 
петрол може да бъде рафиниран, или съхраняван, смесен и препродаден. 
Ще има и изключения за суров петрол, който преминава транзит през Русия, предимно от Казахстан, но също и в много по-
малки количества от Азербайджан и Туркменистан. Вече има несигурност за суровия петрол CPC (Caspian Pipeline 
Consortium) от Казахстан, който се доставя от терминал на руското черноморско крайбрежие - близо до основното 
експортно пристанище на страната в региона Новоросийск, но напълно отделно от него. Сместа съдържа някои молекули 
с руски произход, а купувачите биват преследвани от организации, които следят доставките на "руски" суров петрол. 
Търговците все още ще могат да търгуват с това, което изглежда за външни лица като руски Urals или Siberian Light. Това не 
е опит за избягване на санкции. 
Докато повечето от молекулите в тези товари ще бъдат изпомпвани от земята в Русия, законният произход ще бъде 
другаде. Казахстан, например, изпомпва суров петрол в руската тръбопроводна система. Този суров петрол се смесва с 
обеми от руски петролни находища, за да се направят стандартизираните експортни класове - REBCO (Urals) и Siberian Light. 
След това на Казахстан се разпределя същото количество суров петрол, което е вложил в системата, за да бъде натоварен 
на танкери в руските пристанища. 
Въпреки че финансовата транзакция е между купувача и Казахстан, товарът изглежда руски. Той е брандиран като руски 
клас и е натоварен на руско пристанище. Това може да доведе до всякакви рискове за репутацията на компании, като Vitol 
Group, които се занимават с износа на казахстанския Urals. 
Въпреки че Европа може да спре да купува руски петрол, малко вероятно е да избегне дизеловото гориво, произведено от 
този суров петрол. Директната търговия с дизелово гориво между Русия и европейските страни може да спре, но 
продуктът, произведен от руски суров петрол в отвъдморските рафинерии, все още ще пристига в европейските 
пристанища. 
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Руският суров петрол, преработен в задгранични рафинерии, престава да бъде руски. Дизелът, произведен в, да речем, 
индийска рафинерия, е индийски дизел, без значение дали суровият петрол е от Саудитска Арабия, Русия или от някъде 
другаде. Продуктите се произвеждат според строги спецификации, изисквани в страните-консуматори и няма механизъм, 
който да определи откъде произхожда суровият продукт, от който са произведени. 
Целта на вече наложените мерки на ЕС и предложените енергийни санкции, които обсъждат държавите-членки, не е да 
спрат петролът да излиза от Русия само по себе си. Целта е да спре или поне да намали значително приходите, които Русия 
печели от износ на петрол. В същото време светът продължава да се нуждае от поне част от този петрол, ако искаме да 
избегнем нов скок в цените. 
 
3e-news.net 
 
√ Петков: Газът от САЩ вече пътува към България, танкерите пристигат на 8 и на 23 юни 
Ако ЕС допусне изключения от ембаргото върху руския петрол за някои страни, България ще бъде сред тях, изрази 
увереност премиерът 
Договореният втечнен газ от САЩ вече идва към България и двата танкера вече са тръгнали. Единият ще пристигне на 8 
юни, а вторият - на 23 юни. Това заяви в ефира на Нова телевизия премиерът Кирил Петков. Той допълни, че договорът за 
доставките вече е подписан директно с компания от САЩ и няма никакви посредници. Знае се точно и цената, която 
България ще заплати за него. Петков обаче отказа да назове името на компанията с обяснението, че в момента държави 
по цял свят търсят откъде да закупят втечнен газ. 
Той отново подчерта, че синьото гориво от САЩ ще бъде доставено на по-ниска цена от тази на руското. А с всички други 
стъпки, които е предприело правителството за осигуряване на алтернативни на спрените от „Газпром“ доставки, крайната 
цена на българските потребители би трябвало да стане еквивалента на тази на руския газ. Петков допълни, че паралелно 
с договорната доставка на американски втечнен газ, докато е бил в САЩ са били договорени такива и от Азербайджан. Тях 
ще ги има още на 1 юли и то независимо дали новият интерконектор с Гърция е готов към тази дата и може да заработи. По 
думите му гръцката връзка е много важна, но не е ключова за доставките от Азербайджан и не е вярно, че без нея не сме 
могли да получаваме азерско синьо гориво. 
„Когато беше спрян газът от "Газпром", трябваше бързо да намерим алтернатива. Прегледахме всички опции. На пазара в 
САЩ цената е на една четвърт от тази в Европа. Исках да докажа, че България не е зависима, може да отстоява интересите 
си и никой едностранно не може да ни извива ръцете”, категоричен бе Петков. 
Петков отбеляза, че през миналия септември България едностранно се е отказала от това да получи сериозни количествата 
азерски газ. Чрез който акт е загубила стотици милиони, тъй като синьото гориво от Азербайджан е щяло да бъде много 
по-евтино от руското. „По някаква причина сме се отказали за 1/3 от цената и сме купили три пъти по-скъп газ от „Газпром”. 
Всички тези месеци тази печалба е отивала някъде. Според мен това е функция на корупция”, каза Петков. 
По отношение на евентуалното въвеждане на ембарго от страна на ЕС върху вноса на петрол от Русия и позицията на 
България в това отношение, премиерът изрази увереност, че страната ни ще получи дерогация. Според думите му, ако 
бъде въведено изключение за някои държави, България ще бъде сред тях. Той подкрепи увереността си с думите, че вече 
е разговарял по темата с представители на ЕК и от офиса на председателя Урсула фон дер Лайен са проявили ясно 
разбиране, че България трябва да бъде подкрепена и да бъде включена в списъка със страните, за които ще бъде допуснато 
да получат временно изключение от ембаргото. 
Петков подчерта, че за нас ситуациите с отказа от руски газ и от руски нефт са различни. Ако вече сме успели 
да диверсифицираме зависимостта си от „Газпром“ от 95 до 0% за газа, това няма да стане толкова лесно с петрола от 
Русия по чисто икономически приични. И допълни, че европейските ни партньори разбират това. 
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По отношение на недоволството на превозвачите и предстоящия им национален протест, премиерът коментира, че 
разбира притесненията и исканията на бранша, но не са много възможностите да се откликне на тях. „Ако имаше български 
горива, с които можем да ги субсидираме, щеше да е прекрасно. Но нямаме”, отбеляза той. 
Петков отбеляза, че между отделните превозвачи има различия в поведението и комуникацията с държавата. Според 
думите му по-малките компании не са си тръгнали от срещата, която стана повод за раздора и протестите. “Малките 
превозвачи ми дават идеи, които не са свързани само с плащане на пари и които могат да дадат резултат. Една част от 
превозвачите имат фиксирани договори за превоз, цените на горивата се качват и те са притиснати. Разбирам тези хора”, 
каза министър-председателят. Той обаче бе категоричен, че правителството няма да се поддаваде на чисто политическия 
натиск от страна на определени хора, чиято единствена цел е то да си тръгне. 
 
√ Василев: Дългосрочна схема за компенсиране на бизнеса за тока ще има, но за автогоривата и газа няма как 
Инфлацията ще започне да се успокоява, в почти всички сектори на икономиката ни вече има ръст, каза още 
вицепремиерът 
Бизнесът ще получи по-дългосрочно решение и схема за компенсации заради високите цени на електроенергията. Това 
обаче няма как да се случи за природния газ и петрола, като при тях държавата може само временно да приложи 
определени мерки. Това стана ясно от думите на вицепремиера и финансов министър Асен Василев пред БНР. Причините 
са, че докато потребявания у нас ток е над 80% българско производство от български енергоносители, то при газа и петрола 
всичко е внос и съответно е обвързано с цените на световните пазари.  
Работи се за създаване на по-постоянна схема, чрез която бизнесът и индустрията да имат исканата от тях яснота и 
предвидимост в по-дългосрочен план дали ще получават компенсации за високите цени на електроенергията. С въпроса 
се занимават Министерството на енергетиката и ресорната комисия в парламента, съобщи Василев. Идеята е да се 
промени процедурата и да не се налага всеки месец такова решение да се взима от Министерски съвет. Той допълни, че 
се търси вариант за стабилизиране на ситуацията и осигуряване на предвидимост на цените за бизнеса. Това може да стане 
чрез осигуряването на възможности за сключване на дългосрочни договори или пък със законообоснована автоматична 
компенсация, когато цените са по-високи. Василев подчерта, че сега действащата схема за компенсации – месец за месец, 
ще продължи дотогава, докато бъде взето решение за въвеждането на нова. Вицепремиерът обясни също, че 
компенсациите за цените на електроенергията са по-лесно изпълними отново поради причината, че над 80% от нея се 
произвежда от държавни дружества. Затова е възможно свръхпечалбите, които отчитат те, да бъдат връщани обратно в 
бизнеса под формата на компенсации. Също така ресурсите за производството на голяма част от тази ел.енергия са 
български – въглищата, водната, вятърната и слънчевата енергии. Паралелно с това АЕЦ „Козлодуй“ е купил необходимото 
му ядрено гориво до 2026 г., а паралелно с това се преговаря за диверсификация на доставките.  
„Но когато става въпрос за петрол и газ, сме зависими изцяло от световните пазари, тъй като това са изцяло вносни ресурси. 
Това, което правителството може да направи, е да помогне на бизнеса като обере шока, да направи прехода, но няма как, 
при условие че цената на петрола се е вдигнала двойно, да кажем на бизнеса, че за него ще важат старите цени на бензина 
и дизела. Това няма как да стане“, обясни Василев. Като допълни, че същото нещо се отнася и за природния газ, чиято цена 
се е повишила около 4 пъти преди Русия да спре доставките към България. „При такова увеличение на този вносен 
енергоизточник каквито и компенсации да се дадат, те ще са временни, за да позволят на бизнеса да се адаптира. Но няма 
как да бъдат постоянни и да се върнем на 4 пъти по-ниската цена“, категоричен е вицепремиерът. 
Той поясни, че акцизът върху електроенергията на голяма част от типовете производства плюс електроенергията за 
обществения транспорт ще бъде премахнат. 
"Отпада акцизът върху метана. Ще се възползваме от пълната възможност за зануляване на акцизите на всичко, което 
европейската директива позволява. Такава възможност е имало и преди, но страната не се е възползвала досега. В 
понеделник ще обявим всички мерки", каза още Василев. Той уточни, че все още се обсъжда дали да се пристъпи към 
намаляване или отпадане, като тук отново става въпрос за газ – пропан бутан и метан. 
По отношение на антинфлационния пакет, който се подготвя, Василев припомни, че такива мерки са били заложени още 
при съставянето на бюджета за т.г. като увеличените средства за общини и различни видове ведомства, чрез които да 
могат да покрият по-високите си сметки, изпреварващото увеличение на пенсиите, увеличението на минималната работна 
заплата, което ще влезе в сила от 1 юли. Той отбеляза обаче, че при нас инфлацията е изпреварила тази в еврозоната, 
защото основните храни и горивата заемат много по-голям дял в потребителската кошница спрямо държавите в 
еврозоната, просто защото сме по-бедни и съответно повече плащаме за храна и енергия. Но в момента еврозоната ни 
догонва, докато при нас се очаква инфлацията да се поуспокои. Причината е, че реално тя вече почти е била калкулирана 
във всички стоки и услуги. И вече сме преодолели пикът на инфлацията. В същото време България има голям ръст на 
производството и на износа. „И това не се отнася само за военно-промишления комплекс. Във всички сектори имаме ръст 
на икономиката за първо тримесечие без един-два от тях, където има спад. Например ресторантьорството и 
хотелиерството“, обясни вицепремиерът.  
Има субсидии за превозвачите и това, което твърдят те – че няма, не е вярно, каза Василев по повод предстоящия протест 
на превозвачите и техните искания към държавата. В бюджета за тази цел са предвидени 146 млн. лв. Те са предвидени 
както за превозвачите в малките населени места, така и за транспорта в София. Освен това тези субсидии са увеличени 
значително в сравнение с 2020 и 2021 г., отбеляза Василев. Той допълни, че всъщност превозвачите, най-вече в лицето на 
председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова, искат да получат от държавата 
допълнително финансиране и компенсиране извън това, което държавата трябва да им предостави като субсидия. 
Във връзка с друг раздор между държавата и превозвачите – включването на второкласните пътища сред платените, 
Василев обясни, че това няма как да не се случи, тъй като вече е премахнато плащането на винетки от страна на 
превозвачите. И не е нормално гражданите, чрез закупуваните от тях е-винетки за личните им автомобили, да заплащат 
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2/3 от разходите за поддръжка на пътищата в страната. „Ако смятат, че ще е по-изгодно, нека върнем винетките за 
камиони, автобуси и т.н., премахнати с въвеждането на тол системата. Но много по-справедливо е който повече ползва 
пътищата, да плаща повече за тях“, казва Василев. Той ги призова, ако искат, да предложат връщането на винетките за 
камиони и автобуси, които са били доста по-скъпи спрямо тези за леките автомобили. Но, според него, при такъв сценарий 
на превозвачите ще се наложи да плащат доста по-големи суми спрямо тол таксите и вероятно няма да им бъде толкова 
изгодно, колкото сега предлаганите промени в пътните такси, които трябва да влязат в сила от 1 юни. Уточнявайки, че това 
важи за малките превозвачи, които правят по-малко курсове и по-малко разрушават пътищата. Именно това е смисълът да 
съществува тол системата – тези, които се движат повече и разрушават повече пътищата, да плащат повече.  
 
√ Повишение с 52.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 468.92 лв. за MWh с ден за доставка 16 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 468.92 лв. за MWh и обем от 67 307.40 MWh с ден за доставка 16 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 52.6 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 466.38 лв. за MWh, при количество от 34 889.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (32 417.50 MWh) е на цена от 471.46 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 352.4 лв. за MWh и количество от 2741.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 330.65 лв. за MWh (2727.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 712.22 лв. за 
MWh при количество от 2919.7  MWh. Висока е и стойността за 08 часа – 711.83 лв. за MWh (2829.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 463.63 лв. за MWh при количество от 2440.5 MWh. 
Спрямо стойността от 307.29 лв. (157.11 евро) за MWh за 15 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 16 май 2022 г. нараства до 468.92 лв. за MWh (увеличение с 52.6%) по данни на БНЕБ или 239.76 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 529.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 204.53 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     24,76%    1071.05 
Кондензационни ТЕЦ   44,46%    1923.3 
Топлофикационни ТЕЦ   5,79%    250.36 
Заводски ТЕЦ    2,13%    92.11 
ВЕЦ     0,22%    9.49 
Малки ВЕЦ    6,04%    261.3 
ВяЕЦ     0,75%    32.66 
ФЕЦ     15,19%    657.25 
Био ЕЦ      0,67%     28.81 
Товар на РБ         3517.56 
Интензитетът на СО2 е 397g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Румъния и България са с най-скъпа електроенергия в Европа в понеделник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 239,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 238,97 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 239,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 238,46 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
241,06 евро/мвтч. Най-високата цена от 364,15 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
169,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 131,0 мвтч. Базовата енергия в Румъния ще е с най-
високата цената за този ден от цяла Европа. Същата ще бъде и цената в България. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 16 май ще бъде 238,97 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 130,97 гвтч. Максималната цена ще бъде 320,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 202,76 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 май е 236,47 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 237,21 евро/мвтч. Най-високата цена от 364,15 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 
тя ще бъде 169,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 86 849,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 май на Словашката енергийна борса е 221,56 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 19 ч и тя ще е 284,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 169,06 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 214,70 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 280,89 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 169,06 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 май е 214,87 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
220,90 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 146,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 280,89 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 169,06 евро/мвтч. 

https://3e-news.net/bg/a/view/33504/povishenie-s-52-6-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-468-92-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-16-maj-2022-g
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 211,58 евро/мвтч на 16 май. Пиковата цена ще бъде 214,69 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 510 521,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 276,31 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 169,06 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,0398 долара 
Цената на еврото днес се запази около 1,04 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0398 долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,0385 долара. 
 
√ Хърватия въвежда еврото от 1 януари 2023 година 
Парламентът на Хърватия прие закон, даващ зелена светлина за въвеждането на еврото от 1 януари 2023 г., предаде 
„Евронюз“. 
Законът за замяната на хърватската куна бе приет с подкрепата на 117 депутати в 151-местния парламент. Против мярката 
гласуваха 13 депутати, а един се въздържа. 
Хърватия, която се присъедини към Европейския съюз през 2013 г., ще стане 20-тия член на еврозоната. 
Десните партии в парламента се противопоставиха на въвеждането на еврото като заявиха, че това ще доведе до 
обедняване на гражданите. 
Цените на стоките и услугите в Хърватия ще бъдат както в куни, така и в евро от 5 септември тази година като част от 
подготовката на страната за влизане в еврозоната. Двете валути ще се в паралелно обращение и в месеците след 
започването на официалното началото на процеса за въвеждане на еврото. 
Икономиката на Хърватия зависи от приходите от туризъм през летните месеци, като надеждите на политиците са, че с 
приемането на еврото страната ще започне да привлича повече туристи. 
 
√ Повече от 7 трлн. долара са изтрити от фондовите борси в САЩ от началото на годината 
Уолстрийт отново е в трудна ситуация. Разпродажбите на фондовите борси от началото на 2022 г. са изтрили повече от 7 
трлн. долара пазарна стойност от акциите на сините чипове в S&P 500, предава Си Ен Ен. 
От края на декември насам широкообхватният индекс се е понижил с 18% и е на ръба на т.нар мечи пазар (20 или повече 
процента спад от последния връх). Dow пък се е понижил с 13% през 2022 г. 
Най-големи щети обаче са понасят технологичните акции. Nasdaq успя да регистрира лек ръст при борсовата търговия в 
четвъртък, но е надолу с 27% през тази година – дълбоко в меча територия. Близо 3 трлн. долара от изтритата пазарна 
капитализация на Ѕ&Р 500 е от технологичния сектор. 
Акциите на технологичните лидери като Аррlе, Місrоѕоft, Аmаzоn, Gооglе Аlрhаbеt, Меtа и Теѕlа нa Илoн Mъcĸ ca дълбoĸo 
в чepвeнaтa територия. Книжата на Netflix, които са най-лошо представящите се в Ѕ&Р 500 тази година, са надолу с повече 
от 70%. 
Резкият спад предизвика опасения сред експертите в САЩ, че икономиката на страната губи инерция след силното 
възстановяване от кратката рецесия, предизвикана от пандемията от COVID-19. 
Според данни на изследователската фирма Bespoke Investment Group, Nasdaq се е понижил с повече от 20% в рамките на 
последните 30 търговски сесии. Подобен спад е имало само в 11 други случаи, като 9 от тях са били „свързани с рецесии“, 
посочват от Bespoke. 
Все пак има надежди, че скоро може да се види дъното на пазара. Те чакат т.нар ĸaпитyлaция - мoмeнтът, когато всички 
нагласите на всички изглежда са достигнали най-ниското си ниво и инвеститорите отново започват да купуват. 
Пазарът може вече да е близо до тези ниво. Индексът CNN Business Fear & Greed Index, който измерва седем индикатора 
за пазарни настроения, вече е на територията на Extreme Fear (екстремен страх). Индексът измерва пазарните нагласи на 
база на скала от 0-100, като по-ниските нива са свързани с паника на пазара. В момента индексът е на ниво 6. 
 
√ Прибирането на печалби смъкна цените на петрола 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като инвеститорите прибраха печалби от 
повишението през петъчната сесия, макар и търговията да продължава да е в сянката на притесненията за предлагането, 
докато Европейският съюз подготвя забрана за вноса на руски суров петрол, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,95 долара, или 1,75%, до 109,6 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,61 долара, или 1,46%, до 108,9 долара за барел. 
И двата бенчмарка, които поскъпнаха с около 4% в петък, напреднаха с повече от 1 долар при старта на търговията, като 
WTI достигна най-високото си ниво от 28 март насам при 111,71 долара. 
„Инвеститорите прибраха печалбата след резкият скок на цените в петък“, коментира Наохиро Ниимура, партньор в Market 
Risk Advisory. 
„И все пак, с планираната забрана от ЕС на руския петрол и бавното нарастване на производството на ОПЕК, цените на 
петрола се очаква да останат близо до сегашните нива от около 110 за барел до към края на годината, когато ще се понижат 
поради отслабването на глобалното търсене“, той казах. 
Европейският съюз има за цел да договори поетапно ембарго върху руския петрол още този месец, въпреки опасенията за 
доставките в Източна Европа, заявиха в петък четирима дипломати и официални лица. 
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Миналата седмица Москва наложи санкции на няколко европейски енергийни компании, което предизвика притеснения 
относно доставките. 
В същото време Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и съюзниците ѝ, включително Русия, известни 
общо като формата ОПЕК +, пренебрегва предварително договорените планове за увеличаване на добива поради 
недостатъчни инвестиции в петролни находища в някои членове на ОПЕК и загубите при руската продукция. 
Последният месечен доклад на ОПЕК показва, че добивът му през април е нараснал със 153 000 барела на ден  до 28,65 
милиона барела на ден, изоставайки от увеличението с 254 000 барела на ден, което предвижда споразумението на ОПЕК+. 
„Цените на петрола ще продължат да вървят нагоре, тъй като цените на бензина в САЩ продължават да се покачват на 
фона на по-слабия внос на петролни продукти от Европа“, каза Казухико Сайто, главен анализатор във Fujitomi Securities. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Как българските проблеми отекват в Европа Гости: Цветелина Пенкова – евродепутат ПЕС/БСП; Андрей Новаков – 
евродепутат от ГЕРБ/ЕНП 

- Антикризисните мерки през погледа на икономистите. Гости: Мика Зайкова; Лъчезар Богданов 
- Ще доведе ли до по-голяма сигурност в Европа разширяването на НАТО 
- Как ще привличаме туристи по Черноморието в ситуация на война 

Нова телевизия, „Здравей България“ 
- В коя класация ни изпраща летящата инфлация и ще успее ли властта да компенсира нарастващото социално 

неравенство 
- Протест в Самоков, след като 20-годишен пешеходец е убит при неясни обстоятелства на пътя 
- Ще се изземват ли руски имоти и бизнеси на територията на страната? Гост: Иво Мирчев – депутат от „Демократична 

България“ 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа" Ерозията във властта праща ГЕРБ на 6 процента пред "Промяната" 
в. Труд - Денков гони масово професори 
в. Телеграф - Бившият соцлагер спасява морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Докато чака предсрочни избори, ГЕРБ ще пробва вот на недоверие 
в. 24 часа - 2 минимални заплати от бонуси взели възрастните за година, 2130 лева -тези на минимална пенсия 
в. Труд - Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Обмисляме вот на недоверие 
в. Труд - Повишават цените на строителни договори 
в. Телеграф - 2 млрд. лева влизат в джобовете на хората 
в. Телеграф - Две деца с новия хепатит 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петко Симеонов, социолог и писател: Надявам се политиците вече да са узрели: не е важно да се свали Борисов, 
важното е да се управлява държавата 
в. Труд - Политологът проф. Румяна Коларова пред "Труд": Радев вече е неприемлив за ЕС и САЩ 
в. Телеграф – Икономистът проф. Боян Дуранкев: Инфлацията е като диктатор, трябва да сражаваме с нея  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Украинският хакер посегна към руската душа 
в. Труд - В православието няма "папа" 
в. Телеграф - Туризма го налегна и носталгия по соца 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 май 
София 

- От 11.00 часа пред Паметника на незнайния войн, председателят на Камарата на депутатите на Италия Роберто 
Фико на Камарата на депутатите на Италия ще положи венец. 

- От 11.20 часа председателите на парламентите на България и Италия ще проведат среща в сградата на Народното 
събрание. 

- В 12.00 часа председателите на Народното събрание на България Никола Минчев и на Камарата на депутатите на 
Италия Роберто Фико ще дадат изявление за медиите. 

- От 12.00 часа, в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. Ще бъде представена информация относно планирания за 18 май 2022 г. 
НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ „ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ“. 

- От 12.30 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще проведе среща на „Дондуков“ 2 с председателя на Камарата на 
депутатите на Италианската република Роберто Фико. 

*** 
Видин. 
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- От 12.00 часа в пространството отстрани на Съдебната палата ще бъде открита „Панорама на средното 
образование“. Тържественото откриване ще започне в 12.00 часа. В рамките на панорамата всички училища от 
община Видин ще имат възможност да представят утвърдения си план-прием за учебната 2022/2023 година по 
избран от тях начин и чрез разнообразни рекламни материали. 

*** 
Русе. 

- От 12.30 часа във фоайето на Доходно здание ще се състои откриването на изложбата „Дипломация през сърцата 
на два народа“, посветена на 110-годишината от установяването на българо-испанските дипломатически 
отношения. Тя се организира съвместно с Испанското посолство в София и ще бъде открита от кмета и посланика 
на Кралство Испания Н. Пр. Алехандро Мата. 

*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа в Областна администрация ще се проведе пресконференция, на която медиите ще бъдат запознати 
със сформирането на специален екип в Областната администрация, отговорен за привличане на нови инвеститори 
в региона.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 18.00 часа в парк “Тракия ученици ще представят “Алея на книгата” в Стара ЗагораПо случай 24 май- 
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 
Международният младежки център към Община Стара Загора организира “Алея на книгата”. 

- От 11.00 часа на летището в Стара Загора ще се проведе официалното откриване на Четиринадесетото издание на 
Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2022.  

*** 
Хасково. 

- Тактическо учение с бойни стрелби „Стоманен щит - 22“ ще се проведе от 16 до 20 май на учебен полигон „Корен”. 

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

