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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Траен режим на компенсиране след 1 юли, в енергетиката има свръхпечалби 
Предприятията ще могат да планират дейността си 
Държавата ще компенсира бизнеса през май и юни.  
"Договорено е от 1 юли да се въведе траен режим на компенсиране, както ЕК препоръчва - докато цените са екстремни. 
Условията трябва да бъдат не по-неблагоприятни от тези, които договорихме за май и юни. Това ще позволи на 
предприятията да планират дейността си. Важна е тази предвидимост", заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в "България сутрин". 
"Уведомили сме властите, че общонационалният протест на 18 май няма да се състои. Уведомили сме нашите 
членове, че оставаме в протестна готовност", подчерта той. 
Велев показа графика в студиото на Bulgaria ON AIR, според която при по-ниски цени на борсата компенсацията ще бъде 
малко по-малки и крайната цена ще бъде по-висока. Разликите обаче не са големи и това е балансирано решение, смята 
председателят на АИКБ. 
Компаниите ще разчитат в средносрочен план на цена на тока между 200 и 260 лева. Васил Велев се надява това да не 
остане празно обещание, а бъде законово гарантирано. 
"Няма никаква тежест в енергетиката, там има "златен дъжд", свръхпечалби. За един месец се печели повече, 
отколкото за една година в предишните години. Разхищават се парите там, поради счупения и изкривен пазар", 
категоричен бе той. 
Председателят на АИКБ напомни, че транспортният бранш не е отменил своя протест и ще вземе решение след днешната 
среща с властта. По думите на Велев проблемите в транспортния бранш наистина се сериозни и не се преекспонират. 
"Компаниите са изправени пред фалит, а редица населени места - без транспорт. Ние сме на минимални ставки на 
акцизите и за да се намалят допълнително, трябва съгласие на Европейската комисия. Такова не е невъзможно да се 
получи, зависи от нас. Другото предложение на бранша е временно да се отмени биодобавката. Предлагат и да се отложи 
с половин година увеличението на тол таксите", обясни Велев. 
Гледайте целия разговор във видеото.  
 
БНT 
 
√ Антиинфлационният пакет не е обсъждан със социалните партньори 
Антиинфлационният пакет, предложен от "Продължаваме промяната", не е обсъждан със социалните партньори. Това 
коментираха в "Денят започва" Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа" и Васил Велев, председател на УС на 
Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Те смятат, че диалогът с правителството се подобрява, но все пак е далеч от европейските стандарти. Призоваха да се водят 
обсъждания в Съвета за тристранно сътрудничество. 
"Ако един човек е работил цял живот и се е осигурявал на максималния осигурителен доход, той ще получи пенсия от 
1850 лв, този таван от 3 400 лв за кого е? За някакви, които не са заслужили, а ще получат тези пенсии по някакъв 
друг ред, който няма смисъл да се обсъжда", каза Манолов. 
"Защо имаме близо два пъти по-голяма инфлация, защото не навреме и недостатъчно пълно компенсирахме ръста на 
цените в енергетиката. Закъсняхме и мерките не бяха достатъчно адекватни", каза Велев. 
Велев уточни, че е постигнато съгласие за продължаване на схемата за компенсиране на свръхвисоките цени на тока за 
май и юни, а за юли и нататък има уверение, че няма да бъдат по-неблагоприятни условията за предприятията. 
Няма всеки месец да се преговаря за компенсации и компаниите ще могат да планират средносрочно дейността си, каза 
Велев. По думите му обаче пакетът се е забавил с половин година. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ НАСРОЧЕНИЯТ ЗА 18 МАЙ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СЕ ОТЛАГА, НО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОСТАВАТ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ 
Получено е уверение, че за м. юни, за третото тримесечие и нататък бизнесът може да планира дейността си, като 
смята енергията на цени между 220 и 260 лв. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/265742-velev-aikb-traen-rezhim-na-kompensirane-sled-1-yuli-v-energetikata-ima-svrahpechalbi
https://bntnews.bg/news/antiinflacionniyat-paket-ne-e-obsazhdan-sas-socialnite-partnyori-1194966news.html
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Насроченият за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ се отлага, но организаторите 
остават в протестна готовност, в случай, че постигнатите днес с представителите на правителството договорености, не 
бъдат изпълнени. Това стана ясно на проведена днес (16 май) пресконференция, с участието на ръководителите на с 
участието на ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) 
„Подкрепа“. 
По време на проведения по-рано през деня разговор в Министерския съвет (с министър-председателя Кирил Петков, 
вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър 
Николов) представителите на бизнеса и синдикатите са договорили следното: 

1. За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер 
на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията; 

2. През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. 
3. До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения 

на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички 
производители на ел. енергия; 

4. През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на 
електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-
неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г. 

5. Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг 
цената да не е субсидирана от държавата. 

6. На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват 
легитимните национални и браншови организации. 

7. Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата 
на строителството. 

8. Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. 
„Днес имахме конструктивен диалог с представителите на правителството. По отношение на ел.енергията това, което 
предлагаше правителството е, подът на подпомагане да е 225 лв. и да поемат 85% над тази стойност до средномесечната 
цена на БНЕБ. Категорично заявихме, че този вариант е неприемлив за индустрията и настояхме подът да е 200 лв. и над 
това всичко да се компенсира без горен таван. По отношение на природния газ постигнахме споразумение цената за април 
да се запази и всичко над тази цена да се компенсира за май и юни. Очакваме, разбира се, в дългосрочен план, с 
дългосрочни договори да постигнем цена, по-добра от тази, която имаме в момента, и се надяваме правителството да 
продължи да работи в тази посока. По отношение на транспорта, утре от 15 ч. ще има нарочна среща при премиера. По 

отношение на индексирането на договорите за 
строителство, когато има възлагания с публични среща, 
също се работи в посока спешна законодателна промяна. 
По отношение разплащанията с пътните строители – вече 
са разплатени около 120 млн. лв. Помолихме за ускоряване 
на процедурите, така че разходите на строителните 
компании да започнат да се възстановяват“, каза Добри 
Митрев, председател на БСК и ротационен председател 
за 2022 г. на АОБР. Той допълни, че работодателските 
организации категорично настояват, особено за 
електроинтензивната индустрия, да има възможност за 
сключване на дългосрочни договори на достъпни цени. 
„Това ще доведе до прогнозируемост и 
конкурентоспособност на икономиката. Това, връщайки се 
във вид на данъци и осигуровки, ще се отрази положително 
на всеки български гражданин“, каза ротационният 
председател на АОБР. 
„Никой предприемач не желае компенсации. Никой 

предприемач не желае помощи. Всеки предприемач иска да работи и сам да формира и разходите, и приходите си. 
Системата се бъгна в цяла Европа. Компенсациите не са ни необходими, ако отразяват реалната цена на ел.енергията. По 
отношение на обвиненията за политика, всички ние представляваме повече от ¾ от българските предприятия и заетите в 
тях. В тях има привърженици на всички политически партии. Никой от нас не търси политически елемент в цялата тази 
работа. Говорим за икономика. Всички искаме за всеки един български гражданин сигурност, предвидимост, достойни 
доходи, справедливи цени“, каза в заключение Добри Митрев. 
„Към момента исканията ни относно цената на енергията за май и юни ги смятаме за изпълнени, затова един протест 
мащабен за цена на ел. енергия и природен газ не би бил основателен.“, каза от своя страна председателят на АИКБ Васил 
Велев. По отношение промените в Закона за енергетиката Васил Велев обясни, че е редно да бъдат обложени 
свръхпечалбите на производителите на ел. енергия, които са ползвали обществени средства за изграждането на 
мощностите си и/или вече десет години продават на преференциални цени (значително над пазарните), субсидирани чрез 
ценовата добавка „Задължения към обществото“. Заедно с това, Васил Велев изрази опасения по отношение приемането 

http://aobe.bg/protest2022/
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2022-05-16_12-30-50-120-e1652704688881.jpg
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на промените в Закона за енергетиката, като се обоснова с корпоративните интереси на немалка част от народните 
представители в сферата на електропроизводството (главно ВЕИ). 
„За м. юни, за третото тримесечие и нататък може бизнесът да планира дейността си, като смята енергията на цени между 
220 и 260 лв. Относно газа стана ясно и нещо друго – че на европейско равнище все пак проблясъците на здрав разум са 
достатъчни, за да се търси средносрочно устойчиво решение. ЕК в своето съобщение подчертава, че 40% от потреблението 
на природен газ в ЕС е от Русия – той не може да бъде заменен, нужни са 5-7 години, за да се изгради инфраструктура, да 
се изградят транспортни средства и в този период, ако не искаме да има срив на европейската индустрия, трябва да се 
постигне компромис по начина на плащане“, допълни Васил Велев. 
„Много е важно диалогът между работодатели, синдикати и правителство да се води с легитимните представителни на 
национално равнище организации и техните браншови структури. Декларирахме, че ще пресечем всякакви опити да бъдат 
подменяни представителните организации по браншове и на национално равнище със случайни хора, които представляват 
само себе си. Също така, няма да приемем всяка критика към кабинета да се обяснява с намесата на Кремъл. Надяваме се, 
че тристранният диалог има шанс да се възстанови в европейския стандарт, какъвто България беше постигнала“, каза още 
Васил Велев. 
Според зам.-председателя на БТПП Красимир Дачев, в енергетиката има много условности. „В газовата тръба тече 51% 
политика и 49% газ. Това, което нас ни интересува, е дългосрочното решение – днес получихме само обещания. Аз съм 
непоправим оптимист и вярвам, че ще стане по-добре“, каза Красимир Дачев. „Ние с две ръце подкрепихме енергетиката 
като отрасъл, да не прави компромис с инвестициите и ремонтите. В никакъв случай не искаме да обезкървим системата. 
Ние работим за такава система, която да е самовъзстановяваща се, да е печеливша. 95% от нашата енергия се произвежда 
от нискокалорийни въглища, които не са експортно конвертируеми, и от атомна енергетика, която се зарежда веднъж на 
три години, т.е. няма промяна в себестойността й сега. В момента има политическо говорене, което не отговаря на нашата 
действителност“, допълни зам.-председателят на БТПП. 
„Оставаме в протестна готовност, първо, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, защото и преди 
няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега нищо не се случи. Имаме тръпчивото усещане, че може пак 
да не се случат нещата. Ще останем в протестна готовност и докато не видим, че има разбирателство и има компромиси в 
исканията на нашите колеги от Строителната камара, от транспортните организации и от Минно-геоложката камара“, 
каза Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Той съобщи, че по предварителни разчети в протеста на 18 май е трябвало 
да се включат над 30 000 души. „Относно цената на ел.енергията нашите разчети показват, че средствата от свръхпечалбите 
на електропроизводителите са напълно достатъчни, за да се компенсира индустрията с това, което е договорено днес. От 
друга страна, не забравяйте, че увеличените приходи от ДДС и акцизи в бюджета се дължат основно на високите цени на 
ел.енергията. Така че тези компенсации не идват от парите за пенсионерите и пр. – това е пълен популизъм“, каза още 
председателят на КРИБ. 
Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов декларира, че въпреки днешните разговори, КНСБ остава в протестна 
готовност, „ако всички тези мерки не се отразят върху цените на стоките и услугите“. „Инфлацията изяде увеличението на 
МРЗ и КНСБ ще настоява за спешно увеличаване на МРЗ и доходите“, каза още Капитанов. 
„На срещата днес поставих въпроса за подпомагането на предприятията от системата на градския транспорт в цялата 
страна и получих отговор, който не е от най-обнадеждаващите, с изкл. на това, че правителството има готовност да увеличи 
своя дял в преференциалните карти за пътуване, но като цяло този дял в разходите на предприятията не е толкова голям, 
че да се решат техните проблеми. Така че моята прогноза е, че протестът на градския транспорт ще се проведе“, сподели 
от своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. „Напоследък по разни управленски столове насядаха 
хора, които обясняваха, че на този свят няма нищо по-прекрасно от протестите. Същите тези хора днес обясняват колко 
гадно, вредно и т.н. е протестирането. Забавлява ме малко този двоен аршин. И лицемерието е хубаво да има някакви 
граници“, допълни президентът на КТ „Подкрепа“. 
Вж. ВИДЕОЗАПИС от пресконференцията 
Обръщение до членовете на национално представителните организации на работодателите 
 
Investor.bg 
 
√ В. Велев: Трябва да се търсят компромиси за газа, за да няма рецесия в Европа 
Бизнесът остава в "протестна готовност" и ще изчака да види дали правителството ще изпълни ангажиментите 
си 
Трябва да се търсят компромиси за плащането на руския природен газ, за да бъде избегната рецесия в Европа, каза 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на 
пресконференция след срещата на национално представените работодателски организации и синдикатите с 
правителството. Той посочи, че в Европейската комисия (ЕК) признават, че замяната на руския газ е невъзможна в 
краткосрочен план и много трудна в средносрочен план, защото нужния газ просто липсва. А дори да го има - няма 
необходимата инфраструктура за довеждането на този газ до европейския пазар. 
Нужни са поне 5-7 години, за да е възможно безболезнената смяна на Русия като източник на природен газ, каза Велев и 
допълни, че липсата на суровината носи заплаха за рецесия за цяла Европа. Дори и България да успее да намери 
национално решение, рецесията в Европа ще се отрази и на българската икономика със забавяне от около три месеца, 
посочи още той. 
Представителите на работодателските организации и синдикатите дадоха разяснение за обещанията, които получиха от 
правителството за справяне с кризата с високите цени на енергията. По време на срещата беше постигнато споразумение 
компенсациите за бизнеса да продължат и през май и юни. 

https://www.youtube.com/watch?v=HDeEPwjmY60
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-16-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Васил Велев обясни, че схемата е нова - променя се подът, над който правителството ще покрива повишените разходи на 
индустрията, и той вече е 200 лева. Правителството ще компенсира 80% от направените разходи за електроенергия над 
тази сума. Председателят на АИКБ даде и конкретен пример как ще действа тази схема - при цена на електроенергията на 
свободния пазар в диапазона 300-500 лева за мегаватчас, бизнесът ще плаща реално между 220 и 260 лева за мегаватчас. 
Новата схема е по-добра от старата при по-високи цени на енергийната борса, обясни още Велев. В дългосрочен план се 
очакват законодателни промени, които да осигурят предвидимост на цените за индустрията. Кирил Домусчиев, 
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), призова още веднъж за 
дългосрочни договори за енергийно интензивното производство. 
По време на разговорите е станало ясно, че средствата за тази подкрепа ще дойдат основно от облагането на т.нар. 
"свърхпечалби", които реализират производителите на електроенергия в момента заради високата цена на 
електроенергията. Ако те не бъдат достатъчни, вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев е заявил готовност 
за отпускане на допълнително публични средства, обясниха представителите на работодателските организации. В 
момента в бюджета има увеличени приходи от акцизи и ДДС, които могат да бъдат използвани за компенсациите, уточниха 
още представителите на индустрията. 
Нито един бизнес не иска компенсации и подкрепа, а иска сам да си покрива всички разходи, заяви Добри Митев, 
председател на УК на Българската стопанска камара (БСК). Според него обаче ситуацията в момента е много различна - 
"системата в Европа се бъгна" и цените не са реални. 
Цената на природния газ е "абсурдна и ненормално висока", допълни и зам.-председателят на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) Красимир Дачев. "По тръбата тече 51% политика и 49% газ", каза той. Затова и правителството 
е поело ангажимент за подкрепа на бизнеса и домакинствата за скъпия газ - през май те ще плащат същата цена, каквато 
през април, въпреки повишението на цената на газа с малко над 14%. 
На този етап работодателите остават в "протестна готовност" и отказаха да заявят еднозначно дали ще има протест на 18 
май. За повече яснота ще бъде изчакан резултатът от още една среща между правителството и превозвачите, насрочена 
за 17 май. А "протестната готовност" ще продължи, докато бизнесът не се увери, че правителството ще изпълни обещаното 
днес (16 май). 
Блокирането на кръстовища в София на 18 май не се отменя, стана ясно още от пресконференцията. Бизнесът иска да се 
увери, че правителството ще изпълни обещаното на срещата днес. Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" беше каегоричен, 
че протестът на градския транспорт ще остане, защото отговорите на финансовия министър Асен Василев не са били 
удовлетворителни за синдикатите. 
Димитър Манолов разказа, че в правителството очакват компаниите от този сектор да "оптимизират разходите си", както 
и да бъде променена транспортната мрежа на София, за което обаче се изисква много време. 
 
БНТ 
 
√ Работодателските организации отлагат големия протест на 18 май  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели заявиха, че отлагат мащабния протест на 18 май, но остават 
в протестна готовност. Смятат исканията им за изпълнени, след проведен днес разговор с правителството. 
Заявиха, че са имали конструктивен диалог, а обявените мерки за месец май са били възприети от кабинета. 
Постигнати са споразумения за електрическата енергия и природния газ. Срещнали са одобрение за промени в Закона за 
енергетиката за гарантиране на цените след 1 юли, които да останат на същите нива. 
Надяват се правителство да продължи в посока за договаряне на добри цени на синьото гориво. 
"Цените на природния газ за май за крайните потребители остават тези за април. Остават същите и цените за бизнеса - 
това е по сумите за април", каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Разбрали са се да има истинска диверсификация, а не замяна на един монопол с друг. За да има конкурентни цени, трябва 
да има собствен добив. 
Повече вижте във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Договорен е траен режим на компенсиране след 1 юли 
Предприятията ще могат да планират дейността си 
"Договорено е от 1 юли да се въведе траен режим на компенсиране, както ЕК препоръчва - докато цените са екстремни. 
Условията трябва да бъдат не по-неблагоприятни от тези, които договорихме за май и юни. Това ще позволи на 
предприятията да планират дейността си. Важна е тази предвидимост", заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в "България сутрин". 
"Уведомили сме властите, че общонационалният протест на 18 май няма да се състои. Уведомили сме нашите членове, че 
оставаме в протестна готовност", подчерта той. 
Велев показа графика в студиото на Bulgaria ON AIR, според която при по-ниски цени на борсата компенсацията ще бъде 
малко по-малки и крайната цена ще бъде по-висока. Разликите обаче не са големи и това е балансирано решение, смята 
председателят на АИКБ. 
Компаниите ще разчитат в средносрочен план на цена на тока между 200 и 260 лева. Васил Велев се надява това да не 
остане празно обещание, а бъде законово гарантирано. 
"Няма никаква тежест в енергетиката, там има "златен дъжд", свръхпечалби. За един месец се печели повече, отколкото 
за една година в предишните години. Разхищават се парите там, поради счупения и изкривен пазар", категоричен бе той. 

https://bntnews.bg/news/rabotodatelskite-organizacii-otlagat-golemiya-protest-na-18-mai-1194865news.html
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Председателят на АИКБ напомни, че транспортният бранш не е отменил своя протест и ще вземе решение след днешната 
среща с властта. По думите на Велев проблемите в транспортния бранш наистина се сериозни и не се преекспонират.  
"Компаниите са изправени пред фалит, а редица населени места - без транспорт. Ние сме на минимални ставки на акцизите 
и за да се намалят допълнително, трябва съгласие на Европейската комисия. Такова не е невъзможно да се получи, зависи 
от нас. Другото предложение на бранша е временно да се отмени биодобавката. Предлагат и да се отложи с половин 
година увеличението на тол таксите", обясни Велев. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Траен режим на компенсиране след 1 юли, в енергетиката има свръхпечалби 
Договорено е от 1 юли да се въведе траен режим на компенсиране, както ЕК препоръчва - докато цените са екстремни. 
Условията трябва да бъдат не по-неблагоприятни от тези, които договорихме за май и юни. Това ще позволи на 
предприятията да планират дейността си. Важна е тази предвидимост. Това каза за Bulgaria ON AIR председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Уведомили сме властите, че общонационалният протест на 18 май няма да се състои. Уведомили сме нашите членове, че 
оставаме в протестна готовност", каза Велев. 
"Няма никаква тежест в енергетиката, там има "златен дъжд", свръхпечалби. За един месец се печели повече, отколкото 
за една година в предишните години. Разхищават се парите там, поради счупения и изкривен пазар", коментира Велев. 
По думите на Велев проблемите в транспортния бранш наистина се сериозни и не се преекспонират. 
"Компаниите са изправени пред фалит, а редица населени места - без транспорт. Ние сме на минимални ставки на акцизите 
и за да се намалят допълнително, трябва съгласие на Европейската комисия. Такова не е невъзможно да се получи, зависи 
от нас. Другото предложение на бранша е временно да се отмени биодобавката. Предлагат и да се отложи с половин 
година увеличението на тол таксите", каза Велев. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: От началото на годината сме загубили 30 000 работни места 
Цените са свръхвисоки на енергията и за това Европейската комисия препоръча в своето съобщение от 8 март тази година 
да продължат мерките за компенсиране на цените толкова дълго, колкото е необходимо. Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ.   
Според него минималната заплата също трябва да се вдига и трябва да е различна за различните икономически дейности. 
Губим работни места, без да увеличаваме безработицата. От началото на годината сме загубили 30 000 работни места, 
каза Велев.  
По думите му, ако това не се направи европейската икономика става неконкурентноспособна, а инфлацията хвърчи в 
небесата. Решението на правителството се забави с половин година, посочи Велев.  Той уточни, че диалогът с 
правителството се подобрява, но е далеч от европейските стандарти. При предишната криза - през 2009 година ние 
инвестирахме 53 часа в тристранен формат, за да изработим 64 антикризисни мерки, които впоследтвие се обсъдиха в 
управляващата коалиция, напомни Велев. Постигнахме съгласие за продължаване на схемата за компенсиране на 
високите цени. За месец май и юни имаме конкретни измерения, а за месец юли имаме уверението, че няма да бъдат по-
неблагоприятни условията за предприятията. При цени на борсата ден напред между 200 и 500 лева, крайнице цени след 
компемнсация ще бъдат между 200-260 лева.   
От своя страна председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че ако човек се осигурява на максималния 
осигурителен доход цял живот, тогава щял да получи пенсия от 1850 лева. Този таван от 3 400 лева за кого е? За някакви, 
които не са заслужили това, а ще получат максимални пенсии по друг ред, който няма да коментирам, каза Манолов.  
Той настоя да се поддържа покупателната стойност на заплатите.   
Димитър Манолов призова родителите да изпратя децата си по-рано на матурите.  
 
БНР 
 
√ Компенсациите за бизнеса са от свръхпечалбите в енергетиката 
Исканията на работодателите за компенсации заради високите цени на тока и природния газ бяха удовлетворени при 
днешните преговори в МС, затова работодателите отменят готвения протест в сряда, но остават в протестна готовност.  
"Това означава, че ние и нашите членове имаме готовност да обявим нова дата за протест, ако договореното не се 
изпълни", обясни в интервю за Радио Пловдив Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ).  
Той уточни, че АИКБ ще подкрепи протеста на превозвачите в сряда, 18 май, но няма да участва в него.  
Иванов коментира и критиките на някои икономисти, че не трябва да се раздават помощи на всички бизнеси "на калпак", 
защото въпреки кризата все пак има индустрии, които генерират сериозни печалби в кризата. "Договореното може да се 
ползва от всички, дори и от тези наши членове, които имат повече приходи", смята той. 
Според изпълнителния директор на АИКБ не трябва да има повишаване на цените на стоки и услуги, защото договорените 
компенсации би трябвало да се изключат от цените. Така би трябвало да има или задържане на цените на същите нива, 
или те да спаднат.  
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"Компенсациите за бизнеса ще дойдат от самия бизнес. Те вече са платени от т.нар. неочакваните (по терминологията на 
ЕС) или свръхпечалбите на всички производители на електроенергия - и държавни, и частни. В тази връзка се готвят и 
промени в Закона за енергетиката", коментира още Добрин Иванов. 
Цялото интервю на Неда Велкова с изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България е в 
прикачения файл.  
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Правителството обяви пакет от антикризисни мерки. Какви са те? 
Министър-председателят Кирил Петков, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите 
Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов се срещнаха с представители на работодателските 
организации и синдикатите в Министерския съвет. На нея е била обсъдена схемата за компенсации за месец май, както и 
законодателни предложения, свързани със Закона за енергетиката. 
Разговорът беше много конструктивен и се обединихме около компенсации от май и юни, обяви премиерът Кирил Петков. 
Това дава възможност бизнесът да няма притеснения за май и юни. Обсъдихме и успехите на българското правителство с 
договарянето на доставките на газ дългосрочно, каза Петков. 
Можем да успокоим всички предприемачи, всички работещи хора, заяви Добри Митев, председател на Управителния 
съвет на Българската стопанска камара. Разчитаме за в бъдеще да имаме ползотворен диалог, допълни той. 
Правителството предлага следните мерки: 
1. Краткосрочни мерки – компенсации за месец май на високи цени на електроенергия - 85% от повишението на цената 
на електроенергията над 225 лв. без таван. По текущи данни от БНБ това означава, че през месец май компенсацията за 
бизнеса ще надхвърли 160 лв/мвтч, което е над изплащаните до момента суми. 
2. Краткосрочни мерки за цените на природния газ – правителството подсигури необходимите количества, както за 
българския бизнес, така и за обществения доставчик. Цената, която бе постигната за месец май, е с 14.3% по-висока от 
април. С оглед на това правителството ще приложи пълния размер на компенсацията от април +100% от повишението на  
цената през месец май. Тоест цената както за българските граждани, така и за бизнеса месец май спрямо април ще е на 
същата стойност, както преди взетото решение от страна на „Газпром експорт“ да спре доставките за България. 
3. Дългосрочни мерки чрез законодателни предложения – автоматизиране на процеса на компенсиране на българския 
бизнес за високи цени на ел. енергия – законови промени за финансиране на Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ – изплащане на „свръхпечалби“ от дружествата под БЕХ, както и договори за разлика с потребители, които 
получават гарантирана доходност по текущи договори с държавата. По този начин бизнесът ще получава ежемесечно 
съответните суми, в случай че нестабилността на пазара продължи. При необходимост и при продължаване на 
затрудненията с доставките на природен газ подобни мерки ще бъдат разгледани и за компенсиране на тези разходи, но 
от държавния бюджет. 
 
√ Даниел Лорер: В хазната има достатъчно пари, за да си позволим антикризисните мерки за 2 млрд. 
В никакъв случай сегашните мерки не водят до инфлация на държавния бюджет, защото средствата са осигурени. В хазната 
има достатъчно пари, за да си позволим мерки за 2 млрд. лв. Ние ги слагаме на масата и се надяваме в Коалиционния 
съвет максимално бързо да се съгласим за това. Това заяви в студиото на "Денят започва" министърът на иновациите и 
растежа Даниел Лорер. По думите му българската икономика нараства, българският износ е рекорден - 8 млрд., 
производството ни е 20 процента нагоре. 
Лорер уточни, че пакетът от 2 млрд, който "Продължаваме промяната" предлага за обсъждане с коалиционните партньори, 
не е самоцел. 
"Той е част от нашето дълбоко разбиране, че е необходима грижа и за българските граждани и за българската 
икономика. Ние практикуваме грижа за България още от Бюджет 2022 вече вдигнахме заплатите на учителите, с 
новия рамков договор за Здравната каса вече обявихме вдигане на заплатите на лекари и сестри - медицински персонал 
като цяло. Грижата за хората и българската икономика това правителство прави от ден първи. Настоящият 
инфлационен пакет идва след 4 млрд., които вече инвестирахме в българските граждани и икономика през зимата, за 
да подкрепим цените на енергоносителите. Не бива да има изненада или спекулация, че реагираме на някаква особена 
ситуация, това е част от политиката на това правителство - десни мерки за икономиката, за да се развива и расте, 
леви мерки за гражданите и най-слабите слоеве от икономиката, за да се справят в тази трудна ситуация", каза 
министърът на иновациите. 
Според Лорер доходите на хората трябва да нараснат над размера на инфлацията, за да няма чувство за обедняване. 
Именно това е целта на вдигането на пенсиите и детските надбавки. Каза, че българските пенсионери са приоритет номер 
едно на ПП и ако се налага, отново ще разгледат техните доходи, за да може пенсионерите да изживеят достойно 
старините си. Не изключи и по-нататъшно предложение за увеличаване на минималната заплата. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101647529/biznes
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Бюджет 2022 подпомага най-слабите, но инвестира в българската икономика като цяло - в инфраструктура, в малки и 
средни предприятия. В Министерството на иновациите и растежа вече има половин милиард помощ за малки и средни 
предприятия - за технологична, енергийна модернизация, каза още той. 
Според Лорер корупционните практики и течовете от последните 10 години са в пъти повече, от това, което ПП предлага 
като инфлационни мерки. "Но течовете са изтекли и не е имало прокуратура, която да ги намери навреме. Сега разчитаме 
на европейската прокуратура, която поне да намери европейските средства у нас", каза той. 
На въпрос дали са ни нужни нови заеми, Лорер заяви, че това е политика на Министерство на финансите, но България е 
макроикономически най-добре от всички държави в Европа и може да си позволи още заеми. 
България е стабилна макроикономически, нивото на дълг е около 20% от БВП, при положение, че в Западна Европа при 
някои държави е достигнала 100%, каза министърът. 
Той обаче не изключи след няколко месеца да има нов антиинфлационен пакет. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Кои са най-високо платените професии в България 
Средната месечна заплата у нас е нараснала с 9% за една година. Това показват данните на Националния статистически 
институт за първото тримесечие на 2022-ра година. 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. 
Най-висока месечна заплата през първите три месеца на тази година са получавали в сектор „Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти;далекосъобщения“, където средномесечното възнаграждание е 4 060 лева, следван 
от „Финансови и застрахователни дейности“ със средна заплата 2 540 лева и „Професионални дейности и научни 
изследвания“ с 2 264 лева. 
 

 
 
Най-нископлатени са били наетите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 964 лева средномесечна заплата и 
„Селско, горско и рибно стопанство“с 1 005 лв. 
 

 
 
Повече от изследването вижте ТУК 

https://bntnews.bg/news/daniel-lorer-v-haznata-ima-dostatachno-pari-za-da-si-pozvolim-antikrizisnite-merki-za-2-mlrd-1194963news.html
https://bntnews.bg/f/news/o/1194/0ba7ace88ad3c509403914ffaf2f3912.doc
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Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари - 1 545 лв., и за март - 1 668 лева. През 
първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 
2021 г. с 1.2%. 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8.4 хил., или с 0.4%, спрямо 
края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона. 
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. 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%. Най-голямо намаление на наетите 
лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ - с 1.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0.8%. 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 
съответно 20.8 и 16.7%. 
В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се 
увеличават с 11.2 хил., или с 0.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно 
здравеопазване и социална работа“ - с 6.4 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“ - с 6.1 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.7 хил., а най-голямо намаление - в 
„Преработваща промишленост“ - със 7.1 хил., и в „Строителство“ - с 3.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е 
най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.7%, „Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.6%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.1%, а най-
голямо намаление е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.1%. 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са: 

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 060 лева; 

• „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 540 лева; 

• „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 264 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 964 лева; 

• „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 005 лева; 

• „Други дейности“ - 1 088 лева. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в 
обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%. 
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна 
заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти 
на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от 
предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 
административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите 
лица. Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата 
и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да се намерят на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология, 
http://www.nsi.bg/данни 
 
√ Икономисти: Мерките за бизнеса могат да се окажат вредни и опасни 
Според икономисти, дългосрочните правителствени мерки за подпомагане на бизнеса могат да се окажат вредни и опасни. 
Експертите препоръчват стимулиране на иновациите, подпомагане на най-бедните, енергийна ефективност и търсене на 
алтернативни източници на природен газ. 
Какъв ще бъде ефектът от антиинфлационните мерки за бизнеса? Попитахме икономистите Лъчезар Богданов от 
Института за пазарна икономика и Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията. 
БНТ: Ясно ли е как мерките ще повлияят върху бизнеса и потребителите? 
Това е важното, че няма как да се направи разграничение. Няма как бизнеса да обещае, ако дадете толкова лева 
отстъпка аз обещавам, че няма да вдигна с толкова стотинки цената. Именно затова всяка подобна схема в 
дългосрочен план е опасна. Защото тя разглезва бизнеса да очаква субсидии от държавата и както знаем от 
помощите с коронавируса, уж нещо се въвежда за временна мярка за някакъв тежък шок еднократно, а след това на 
всички им харесва и искат тя да продължи вечно, което изкривява пазарните стимули. Обезсърчава бизнеса и 
енергийните предприятия да търсят вариант за решение дългосрочно за по-ниски и предвидими цени, но не с подобен 
вид директна субсидия, смята Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика. 
БНТ: Мерките ще повлияят ли на инфлацията? 
Частично може да повлияе, тъй като по-ниските разходи на бизнеса позволява той да продава на малко по-ниски цени. 
Това не е задължително да стане. Бизнесът вече работи на един глобален или европейски и регионален пазар и горе-
долу се продава на цени, които са доминиращи в региона и в Европа. От друга страна, големият проблем на 
домакинствата остават доходите и в голяма част от стоките всъщност енергийните цени нямат голяма тежест. 
За най-енергийните производства това е изключително важно, но тук говорим за строителни материали, стъкло, 
цимент, метали. Там наистина цените на ел. енергията са решаващи. За много от другите стоки и услуги влияят 
други фактори включително: административни разходи, бизнес среда, цената на труда данъчното облагане и т.н., 
обясни Богданов. 

http://www.nsi.bg/sites/методология
http://www.nsi.bg/данни
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БНТ: Какво да предприеме страната по отношение на природния газ? 
България очевидно за сега няма собствени източник на природен газ, така, че средносрочните и дългосрочните 
решения трябва да са в две посоки. От една страна, по-благоприятни условия за търсене на местни източници на газ 
и други суровини, а от друга страна - реална диверсификация в търсене на максимално добри условия за покупки на 
глобалните пазари. Това не изключва покупки в бъдеще от Руската федерация, но означава повече усилия за търсене 
на алтернативи. Така дългосрочно бизнесът и потребителите да имат надеждни доставки и добри цени. В момента 
виждаме огромни разлики в цените на природния газ в Европа и САЩ. Една от причините е, че дълго време Европа, по-
скоро беше фокусирала вниманието си да получава благоприятни условия от Газпром и пренебрегваше алтернативи. 
Сега се оказа, че има алтернативи, но няма инфраструктура. Това отново означава усилие - Европа и България да имат 
достъп дългосрочно до газ на разумни цени и предвидимост на доставките, допълни Богданов. 
БНТ: Какъв ще бъде ефектът от правителствените мерки за бизнеса? 
В краткосрочен план ще помогнат да се намали ефектът от цените и инфлацията, но в дългосрочен няма да помогнат на 
бизнеса, защото това е една патерица, която ще си ползваме за вечни време, особено ако дългосрочните мерки влязат в 
сила. Патерицата се състои в това, че ще се дават субсидии в дългосрочен план за бизнеса, а няма да се помогне той да 
стане енергийно ефективен, да се подпомага намаляване на консумацията, чрез енергийна ефективност, което би било 
много по-полезно в дългосрочен план, каза Констанца Рангелова, Център за изследване на демокрацията. 
БНТ: Мерките ще повлияят ли на инфлацията? 
Ефектът би бил минимален като други продукти, чиито цени се увеличават и в момента не може да контролираме 
също ще повлияят на инфлацията. В момента ние контролираме само една малка част от нейните съставни части 
и затова е важно да се въведат мерки, които да помагат на най-зависимите консуматори. По-бедните домакинства 
трябва да получават помощи. В дългосрочен план е много по-добра мярка е да се подпомагат домакинствата, на 
които е трудно да плащат сметките, а не да се дават пари отгоре на всички, смята Рангелова. 
БНТ: Полезна мярка ли е законодателното въвеждане на държавна помощ за бизнеса? 
До голяма степен не. Това да се гарантират субсидии дългосрочно не помага на бизнеса защото това спира порива 
към иновация, към повишаване на ефективността и спира неговото развитие, казва Рангелова. 
БНТ: А какъв би бил ефекта им след една-две години, ако предположим, че тогава цените на ресурсите на 
международните пазари се успокоят? 
В такъв случай биха станали безсмилени, но те са вредни, че именно спират по-продуктивните мерки да се случат 
защото бизнеса продължава да разчита на субсидии, а не да намери продуктивни и дългосрочни решения за високите 
цени, допълва Рангелова. 
 
√ В Световния ден за борба с хипертонията – безплатни прегледи във ВМА 
Военномедицинска академия ще се включи в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.”, 
организирана от Българска лига по хипертония във връзка със Световния ден за борба с хипертонията. 
На 17.05.2022 г. (вторник), от 10.00 до 16.00 часа, в специално изградена конструкция пред Поликлиниката на ВМА ще 
бъдат извършвани безплатни консултации от специалисти-кардиолози. 
Не се изисква предварително записване или направление от личен лекар. 
Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане. 
Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония 
за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България сърдечно-съдовите заболявания заемат първо място като 
причина за смърт и инвалидизация. 
По данни на НСИ – проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 г., заболеваемостта от хипертония при 
лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, както 
и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45-65 г., т.е. подмладяване на болестта. 
В рамките на кампанията хората ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, като получат информационни 
материали със съвети за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото 
покачване. Ще бъде измерено кръвното им налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на 
предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене в 
домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт. 
 
√ Скопие готви конкретни предложения към София, расте натискът за начало на преговори за ЕС 
Натискът върху страната ни за вдигане на ветото на Скопие за начало на преговори за членство в ЕС продължава. Това се 
потвърждава от думите на външния ни министър Теодора Генчовка, която е в Брюксел на среща с европейските си колеги. 
В срещата участваха и първите дипломати на страните от Западните Балкани. На нея стана ясно, че Скопие готви конкретни 
предложения, свързани с изискванията на София, преди страната ни да промени позицията си за започването на преговори 
със Северна Македония и Албания. 
Пред журналисти външният министър Теодора Генчовска заяви, че не е достатъчно Северна Македония да промени 
конституцията си, за да започнат преговори с ЕС. 
Тедодора Генчовска: "Ние с господин Османи непрекъснато сме в директна връзка. Аз казвам на него това, което 
казвам и на вас. Това, което той ми каза е, че обмислят конкретни предложения. Предполагам, че ще бъдат 
формализирани и към Външно министерство." 
БНТ: Ако Скопие промени Конституцията си - това достатъчно ли ще бъде за България, за да вдигне ветото? 
Теодора Генчовска: Не е достатъчно. Другата писта е договорът. Той е международно признат и означава, че Скопие трябва 
да спазва върховенството на правото, което е част от Копенхагенските критерии. Официалната позиция на България е една. 
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Има представители на кабинета, на различни други институции, които надявам се вече са разбрали, че няма как България 
да има две външни политики. Позицията на България е една. Ако има някакъв прогрес за това как ще се развият нашите 
отношения със Северна Македония, това ще трябва да бъде решено в Народното събрание." 
Върховният представител по въпросите на външната политика на ЕС Жозеф Борел призова за незабавно започване на 
преговорите, защото противното би означавало подарък за Путин. 
 
√ По-висока инфлация и забавяне на растежа, сочи пролетната икономическа прогноза на ЕК 
По-висока инфлация и забавяне на растежа в Европейския съюз и еврозоната. Това показва пролетната икономическа 
прогноза на Европейската комсиия. Причината - войната в Украйна и цените на енергията, които са причина за високата 
инфлация. 
За България се очаква инфлация от почти 12% през 2022-ра, която може да спадне до 5% догодина. 
Прогнозата за ЕС е доста по-добра - около 7% инфлация до края годината, която може да намалее наполовина през 2023-
та . 
По отношение на брутния вътрешен продукт очакванията са в България той да нарасне с 2,1% през 2022 и с 3,1% догодина. 
За еврозоната и ЕС се очаква 2,7 % растеж на БВП през 2022 г. и 2,3 % през 2023 г. 
Въпреки влошената икономическа прогноза очакванията са безработицата и у нас и в ЕС да продължи да намалява. 
 
√ ЕС не постигна съгласие по шестия пакет санкции срещу Русия 
Европейските външни министри не успяха да постигнат съгласие по шестия пакет санкции срещу Русия, включително за 
спорното петролно ембарго. 
Това съобщи европейският първи дипломат Жозеп Борел. Той уточни, че Европейският съюз ще продължи да налага 
санкции спрямо Москва. 
Позицията на Унгария остава непроменена - страната не подкрепя ембаргото заради зависимостта си от руския петролен 
внос. Въпросът ще бъде прехвърлен отново към посланиците на страните от ЕС. 
 
√ Сраженията в Харков: Украинската армия отблъсна руските сили до държавната граница 
Руските военни са постигнали споразумение с украинските сили за отваряне на хуманитарен коридор и извеждане на 
ранените войници от "Азовстал", обяви руското министерство на отбраната. 
Силите за териториална отбрана на Украйна в Харков са отблъснали руските войски и са достигнали държавната граница с 
Русия. 
Съобщението на министерството на отбраната в Киев беше подкрепено от видеоматериал, който показва украински 
войници край граничен пост. 
Според губернатора на Харков войниците са от 227-и батальон и се намират край държавната граница северно от втория 
по големина украински град. Основните сражения в района в момента се водят край град Изюм, на 100 километра 
югоизточно от Харков, съобщава още губернаторът на града. 
 
БНР 
 
√ Последен ден от визитата на Румен Радев в Германия 
Днес е последният ден от визитата на Румен Радев в Германия. Очаква се той да се срещне с министър-председателя на 
федерална провинция Хамбург и кмет на града Петер Ченчер. 
В края на пътуването си държавният глава ще разговаря с българите, живеещи в в пристанищния град, след като в неделя 
се срещна с българската общност в Берлин. 
Президентът ще присъства днес и на бизнес форум в Хамбург. 
Развитието на двустранните търговски отношения е било част от разговорите му и вчера, когато Радев се срещна с 
германския държавен глава Франк - Валтер Щайнмайер и с канцлера Олаф Шолц. Стокообменът между България и 
Германия е малко под десет милиарда лева, припомни държавният глава. 
"Говорим вече за инвестиции в производства с висока добавена стойност. Положителното е, че обратно от България към 
Германия започва да идва инженеринг, започва да идва ноухау как да се подобряват всички производствени процеси. Аз 
очаквам това сътрудничество да продължи да дава все по-добри резултати." 
След срещите с Щайнмайер и Шолц вчера Радев обяви, че София е получила подкрепа от Берлин за частична отмяна при 
въвеждане на петролно ембарго срещу Русия. 
България е получила „разбиране“ от Германия за националната си позиция по въпроса с Република Северна Македония, 
каза още президентът. 
 
√ ЕК очаква пълно прекратяване на газовите доставки от Русия 
Европейската комисия работи по "стратегически документ", който призовава страните членки да се подготвят за "пълното 
прекратяване на газовите доставки от Русия". 
Стратегическият документ, с който разполага електронното издание "Юрактив", призовава 27-те страни членки на ЕС да се 
подготвят за шоково прекъсване на руските газови доставки, след като Русия прекрати едностранно договорните 
отношения с Полша и България. 
Европейската комисия препоръчва временното въвеждане на регулирана горна граница на цената на газа, след като 
средната цена през март се е увеличила седем пъти в сравнение със същия период на миналата година, а това от своя 
страна е довело до скок в цената на тока. 
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Предишните мерки на ЕК от есента са изхождали от постоянно увеличение в цената на газа. 
"Сега вече трябва да сме подготвени за изненадващо, мащабно или напълно спиране на руските газови доставки, което би 
довело до непосилно високи цени и недостиг на газа", се казва в стратегическия документ, който Еврокомисията трябва 
да одобри утре, 18 май, твърди "Юрактив".  
 
√ Спад на британската безработица до близо 50-годишно дъно от 3,7% 
Нивото на безработица в Обединеното кралство спадна през първото тримесечие на 2022 г. до 3,7% от 3,8% през 
предходните три месеца (до февруари включително) и спрямо 4% през последното тримесечие на 2021 г., показват данни 
на официалната британска статистика ONS. 
Това е най-ниската безработица във Великобритания от декември 1974 г. 
За първи път, откакто съществува тази статистика, има по-малко безработни, отколкото свободни работни места, след като 
през април свободните работни места достигнаха рекордните 1,295 милиона. 
В същото време трудовата заетост продължава да нараства през април, посочи още ONS, като броят на работните места се 
увеличи със 21 хиляди до общо 29,5 милиона. 
Коефициентът на заетост се е увеличил с 0,1 процентни пункта до 75,7%. 
 

Графика на нивото на безработица 

 
 
Всички тези данни потвърждават, че продължава затягането на британския трудов пазар въпреки засилващите се 
насрещни ветрове пред икономическия растеж. 
Средните седмични доходи за трите месеца до март включително, изключвайки бонусите, пък се повишиха с 4,2% в 
сравнение със същия период на година по-рано и след растеж с 4,1% през предходния тримесечен период. Включвайки 
бонусите, осреднените седмични доходи за първото тримесечие на 2022 г. се увеличиха със 7% след повишение с 5,4% 
през предходния тримесечен период. 
Доходите обаче намаляват с 1,2% на годишна база, когато се вземе предвид инфлацията. През март британската нфлация 
нарасна до 30-годишен връх от 7%. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ ЕС се готви за буря заради ефекта на войната в Украйна върху икономиката 
Служителите в Брюксел се притесняват от влошената икономическа обстановка и реакцията на избирателите във 
Франция, Италия и Испания 
Буря от нови скокове на цените на енергията, нарастващи цени на храните и съответните социални и икономически 
опасности е в дневния ред на брюкселските служители, които се опасяват от множество сътресения вследствие от войната 
на Русия в Украйна, предава Bloomberg. 
Много от тях смятат, че ни очаква лято на тревоги, а след това зима на скръб. Опасенията се фокусират върху това как 
евентуален режим на тока и енергийните ресурси и влошаващото се увеличаване на разходите за живот могат да се отразят 
на избирателите, чието търпение вече е слабо, както и върху уязвимостта на индустриалната машина на Германия, която 
може да бъде замразена ако доставките на газ спрат. 
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Длъжностните лица от цялата бюрокрация на ЕС, които разговаряха с Bloomberg за тази статия, често при условие на 
анонимност, представляват поколение от политици, свикнали с кризи от сътресенията на държавния дълг в региона до 
Brexit и пандемията. Това им дава перспектива да преценят че наближаващата сега криза все още не е екзистенциална. 
Въпреки това преструктурирането на сигурността, което обхващащо Европа оказва нов натиск върху публичните финанси, 
както и засилващата се енергийна криза са непозната почва. Според двама вътрешни източници пълните последици все 
още не са осъзнати сред лицата, вземащи решения и съветниците, които тъкмо излязоха от две години извънредно 
положение заради Covid-19. 
Първоначалната кристализация на изгледа за икономиката ще се появи в понеделник, когато комисията ще публикува 
прогнози, които вероятно ще признаят значително забавяне на икономическия растеж, според чернови, видени от 
Bloomberg. 
„Въздействието на войната в Украйна все още може да бъде значително по-голямо, отколкото очакват пазарите или ЕЦБ и 
остава поле за ескалация. Сериозните енергийни смущения могат лесно да доведат еврозоната до рецесия." 
- Джейми Ръш, Дейвид Пауъл и Маева Кузин 
Тази седмица ЕС ще оповести мерки за противодействие на енергийната криза. По-късно този месец се очаква ново 
решение относно националните фискални политики да доведе до удължаване на суспендирането на ограниченията за 
фискални дефицити, на които блокът се съгласи, когато започна пандемията. 
Сред опасностите, които служителите на комисията виждат, потенциалът за по-нататъшна дестабилизация на пазара на 
хранителни продукти е посочван от всички институции. Длъжностните лица се притесняват, че руският президент 
Владимир Путин може да използва доставките на земеделски храни, торове и износ на енергия като оръжие, за да нанесе 
икономически щети на блока. 
Голяма е и вероятността идващата зима да бъде по-тежка от сравнително меката току-що отминала. Това би разпалило 
търсенето на газ, точно когато Русия затяга примката, като предизвиква конкуренция за алтернативни източници и 
същевременно мобилизира недоволството, особено в страни, зависими от вноса на енергия като България. 
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Междувременно официалните лица също са наясно с притока на украински бежанци, който сега възлиза на повече от 5 
милиона души, като този брой е значително по-голям от бежанската криза през 2015-2016 г. и причинява напрежение, 
особено в съседните страни. 
„Ние сме напълно наясно със социалния натиск“, каза пред Bloomberg Марош Шефчович, заместник-председател на 
комисията по междуинституционални отношения и перспективи. „Националните правителства са под голям натиск заради 
високата инфлация, цените на енергията, огромната вълна от бежанци. И всичко това води до по-високи разходи за живот.” 
На този фон служителите преценяват, че многобройните нови мерки в икономическата политика, които се прилагат, са 
трудни за калибриране. 
От една страна, за да се бори с инфлацията, Европейската централна банка вероятно ще повиши лихвените проценти през 
юли и може би ще ги изведе над нулата по-късно тази година. Такова затягане може да попречи на растежа и вероятно 
допълнително да притисне задлъжнелите семейства. 
ЕЦБ е изправена пред „много сложна дилема“, каза пред репортери в Залцбург по-рано този месец членът на 
Управителния съвет Оли Рен, бивш еврокомисар по икономическите въпроси. „Изправени сме пред много 
предизвикателна икономическа среда“. 
 

 
 
Междувременно на национално равнище нивото на бюджетна подкрепа е смесено. Някои фискални стимули от ерата на 
пандемията се филтрират и правителствата предлагат различна подкрепа, за да предпазят семействата и бизнеса от 
енергийния шок. Новите военни разходи също са конкурентен приоритет. 
На ниво ЕС служителите имат по-голяма възможност да предлагат помощ от преди. Касите са пълни със средства и няма 
догма за остеритет, която да ги ограничава както при предишни кризи. 
Но техните 2 трилиона евро (2,1 трилиона долара) средства до голяма степен вече са предназначени за фермери, 
инфраструктурни проекти, национални планове за възстановяване и нарастващ списък с нови приоритети, вариращи от 
енергийна независимост до съвместни проекти за отбрана. 
Комисията предостави гъвкавост на страните да предлагат субсидии на компаниите след инвазията и обсъжда как да се 
пренасочат разходите към енергийната независимост и други критични области. Това може да включва препрограмиране 
на част от тези 220 милиарда евро, останали във фонда за възстановяване. 
Енергийният пакет, който се очаква тази седмица, може да включва мерки за справяне с нарастващите разходи на 
домакинствата и енергийната бедност. 
Междувременно по-мрачната икономическа гледна точка на комисията в понеделник ще покаже значително намаляване 
на прогнозата ѝ за растеж за тази година от 4% на 2,7%, показва черновата на прогнозата. 
 
√ ЕС публикува официални насоки за търговия с руски газ 
Санкциите на ЕС „не пречат на икономическите оператори да откриват банкова сметка в определена банка за 
плащания, дължими по договори за доставка на природен газ 
Европейският съюз заяви, че компаниите, които внасят газ в блока могат да продължат да плащат за руското гориво без да 
нарушават санкциите наложени срещу Москва, предава Bloomberg.   
Европейската комисия изпрати своите ревизирани насоки на държавите-членки в петък, каза говорител в понеделник. В 
актуализираните препоръки се казва също, че компаниите трябва да направят ясно изявление, че считат задълженията си 
за изпълнени, след като платят в евро или долари. 
Санкциите на ЕС „не пречат на икономическите оператори да откриват банкова сметка в определена банка за плащания, 
дължими по договори за доставка на природен газ в газообразно състояние, във валутата, посочена в тези договори“, заяви 
комисията. „Операторите трябва да направят ясна декларация, че възнамеряват да изпълнят задълженията си по 
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съществуващи договори и да вземат предвид своите договорни задължения по отношение на плащането, което вече е 
изпълнено чрез плащане в евро или долари, в съответствие със съществуващите договори. 
Насоките не пречат на компаниите да открият сметка в Газпромбанк и ще им позволят да купуват газ в съответствие със 
санкциите на ЕС след нахлуването на Русия в Украйна. Но не отговаря на изискването на Москва за откриване на втора 
сметка в рубли, която според указ на президента Владимир Путин е необходима, за да завърши плащането. Насоките 
съвпадат с това, което Bloomberg съобщи в събота. 
В понеделник цената на газа в Европа продължи да намалява. 
Европейските компании предприемат действия, за да се съобразят с руските изисквания и да поддържат притока на 
газ. Италианският енергиен гигант Eni SpA ще премине към откриване на сметки в рубли и евро в Газпромбанк до сряда, 
за да може да извърши плащания навреме и да избегне всякакви рискове за доставките на газ, според запознати. 
Компанията чакаше тези насоки да бъдат официално публикувани, преди да действа, каза един от хората. 
Германският гигант Uniper SE и австрийската OMV AG също заявиха, че очакват покупките на газ да продължат. 
Ето и пълните насоки на ЕС: „Регламент (ЕС) 833/2014 на Съвета и Регламент (ЕС) 269/2014 на Съвета не възпрепятстват 
икономическите оператори да откриват банкова сметка в определена банка за плащания, дължими по договори за 
доставка на природни газ в газообразно състояние, във валутата, посочена в тези договори за изпълнение на плащанията 
по тях, при условие че плащанията се извършват в тази валута при нормални търговски условия, като се разбира, че такива 
плащания в тази валута окончателно освобождават икономическия оператор от задълженията за плащане по тези 
договори, без каквито и да било допълнителни действия от тяхна страна по отношение на плащането. За тази цел тези 
оператори трябва да направят ясна декларация, че възнамеряват да изпълнят задълженията си по съществуващи договори 
и да разгледат своите договорни задължения относно вече извършено плащане чрез плащане в евро или долари, в 
съответствие със съществуващите договори. 
 
√ Технологичните гиганти на борсата са в най-големия си срив от 2000 г. насам 
Затягането на паричната политика, продължаващата инфлация и мрачните перспективи пред растежа удрят по 
акциите на големите компании 
Акциите на технологичните гиганти се продават с най-бързото темпо от спукването на „dotcom“ балона през 2000 година, 
предава Bloomberg. 
Инвеститорите вече не са много ентусиазирани за акции, чиито перспективи за дивиденти са далеч в бъдещето – бъдеще, 
което става все по-несигурно след покачването на цените през април и задържането на най-високата инфлация от 40 
години насам. Към това се прибавя и по-агресивната политика на Федералния резерв и вероятността за рецесия, което 
прави краха на технологичните активи все по-реален. 
„Последният индекс на потребителските цени беше най-очакваният в най-новата история, особено за инвеститори с 
големи имена в портфолиото си“, каза Люис Грант, главен портфолио мениджър в лондонската Federated Hermes. 
Резултатите със сигурност „не са били възприети като добра новина“. 
 

 
 
Данните, излезли в четвъртък, показаха че цените на производителите също растат повече от очакваното акцентирайки 
още по-ясно нуждата от увеличаване на основния лихвен процент. Това раздухва спекулациите, че Федералният резерв 
ще прибегне до увеличение с три четвърти пункта, за да последва увеличението от 50 базисни точки от миналата седмица, 
което би било най-голямото от две десетилетия насам. 
За акции с потенциал за растеж като тези на Apple Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., това означава намаляване на 
печалбата им. Технологичната борса Nasdaq 100 се понижи с 0,3% в четвъртък, разширявайки спада си тази година до 27%. 
„Основните уязвимости за акциите с потенциал на растеж произтичат от унищожаването на излишната ликвидност на 
глобално ниво и свързаните с това по-високи отстъпки“, каза Питър Чатуел, ръководител на глобалните макростратегии за 
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търговия в Mizuho International Plc. „Сега, когато паричното затягане е в пълна сила, това би трябвало да е само началото 
на макротенденцията“. 
Почти половината от акциите в Nasdaq са спаднали с поне 50% от най-високото си ниво според JPMorgan Chase & Co. 
Кошниците, проследяващи нерентабилни технологични фирми и високо ценени софтуерни фирми, загубиха всичките си 
печалби от ерата на пандемията. 
Според анализатори на Citigroup Inc. акциите с потенциал за растеж вероятно ще останат под напрежение заради 
задаващата се по-агресивна политика на Федералния резерв. 
 

 
 
Акциите с потенциал за растеж все пак остават скъпи в сравнение с акции с циклична стойност. В момента индексът MSCI 
World Growth се търгува 22 пъти над прогнозната си печалба спрямо 12 пъти за индекс на установени компании. Разликата 
между двата инвестиционни стила е два пъти по-голяма от средната за последните 25 години. 
Подобни прогнози за бъдещите печалби поставят акциите с потенциал за растеж в зоната на инфлацията, която ще засегне 
бъдещите им приходи. Нека вземем за пример Tesla Inc., която се търгува 55 пъти над прогнозната си печалба за 
следващите 12 месеца – доста далеч от индекса S&P, който се търгува 16.6 пъти над прогнозната си печалба. 
Тази визия за растеж изглежда все по-отдалечена от икономическите реалности. 
„Растежът на гигантите на борсата вече не вдъхва доверие заради забавящия се растеж на приходите им и вероятността 
икономическата ситуация за тях да не бъде по-благоприятна в сравнение с останалата част от пазара, както беше по време 
на пандемията“, каза Ед Клисколд, главен анализатор в Ned Davis Research. „Продължаването на политиката на затягане от 
страна на централната банка ще означава по-малко растеж“. 
 
√ Светът се прикрива от фондовия хаос в петрола, комуналните услуги и Китай 
В момента Китай може да изглежда като странен залог, но това може бързо да се промени с облекчаването на 
блокиранията заради Covid 
Оптимизмът може да е в недостиг за инвеститорите в акции, уловени в низходящото течение на нестабилните глобални 
пазари, но се появяват и тихи пристинаща за подслон от бурята.  
От банките, които се възползват от повишаването на лихвените проценти, до акциите, предлагащи висока доходност от 
дивиденти и евтини оценки, портфейлните мениджъри и стратезите намират области на устойчивост. Онези, които желаят 
да приемат висока волатилност, залагат на евентуалното повторно отваряне на Китай. 
Търсенето на относителни убежища идва, тъй като по-рисковите активи са разтърсени от притеснения покрай 
нарастващите лихвени проценти, инфлацията и забавянето на икономическия растеж. Спекулативният плам, който 
движеше meme-акциите на мемите, SPAC и криптовалутите, намаля. След спад от 17% от рекордно високо ниво преди шест 
месеца, MSCI All Country World Index наближава мечи пазар. 
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„Инвеститорите са хванати между страховете, че печалбите и оценките ще бъдат под натиск в краткосрочен план 
от тези напречни ветрове, но също така осъзнават, че оценките на акциите са спаднали до нива, които са станали 
привлекателни за дългосрочни инвеститори“, каза Дейвид Секера, главен стратег за американския пазар в 
Morningstar. 
Шампиони по дивиденти 
Докато компаниите лавират в света на нарастващи разходи по заеми и цени на суровини, акциите, които предлагат на 
инвеститорите доход чрез по-висока дивидентна доходност, се възнаграждават от пазара. Показателят MSCI World High 
Dividend Yield, който се очаква да предложи доходност от 3,8% през следващите 12 месеца, надмина по-широкия си аналог 
с повече от 10 процентни пункта тази година. 
„Кратката продължителност на акциите с висока доходност също трябва да осигури защита срещу по-високи лихвени 
проценти“, пишат стратезите на Goldman Sachs Group Inc., в коментар за азиатските пазари. 
Акции на стойност 
Докато акциите на стойност надхвърлиха връстниците си за растеж на фона на технологичния разгром, сектори като 
суровини и финанси все още предлагат място за повишаване, тъй като печалбите ще се подобрят в средата на висока 
инфлация и нарастващи лихвени проценти, казват стратезите. Прогнозите за печалбите за S&P Pure Value Index се повишиха 
в момент, когато перспективите за конкурентите за растеж се влошават бързо, според Bloomberg Intelligence. 
 

 
 
Запасите от петрол и газ предлагат естествен хедж срещу инфлацията – особено енергийната инфлация – и са 
превъзхождали по-широките индекси с голяма разлика през 2021 г. и досега през 2022 г.  
S&P 500 Energy Index е нараснал с 45% досега тази година, надминавайки по-широкия S&P 500, който е надолу с 16%. 
Енергията също така доминира в списъка на най-добре представящите се глобални акции в индекса MSCI World Index тази 
година. Фокусираната в Тексас Occidental Petroleum Corp. е начело, след като се повиши със 121% досега тази година. 
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Дори и след този цикъл анализаторите от Wells Fargo Нитин Кумар и Джоузеф Маккей написаха, че „перспективите за 
сектора остават силни“ и „глобалният пазар остава структурно недостатъчно снабден“ за петрол и газ, отчасти поради 
нахлуването на Русия в Украйна, създаващо напрежение в доставките на стоки. 
 

 
 
„Енергията, макар и дълъг консенсус, все още има смисъл“ като инвестиционен клас с наднормено тегло, пишат 
анализаторите от JP Morgan в изследователска бележка, след като данните за инфлацията в САЩ показаха по-
голямо от очакваното увеличение на потребителските цени в сряда с 8,3%. 
За енергийните запаси „фактът, че цените на петрола са спрели да се покачват, прави сектора не толкова привлекателен, 
както преди, но той остава сектор, който може да извлече доста голяма част от маржовете спрямо останалите“, каза Андреа 
Сиционе, ръководител на изследванията в TS Lombard. 
Разпределянето на средства към компании със стабилен растеж на печалбите и достатъчна сила на ценообразуване „има 
смисъл, като се има предвид подкрепата за цените на суровините“, каза Марсела Чоу, глобален пазарен стратег в JPMorgan 
Asset Management. 
Китай, Югоизточна Азия 
В момента Китай може да изглежда като странен залог, но Credit Suisse Group AG и Invesco Ltd. са сред онези, които сочат 
предстоящото възстановяване, след като блокирането бъде облекчено в големите градове като Шанхай и Пекин. 
Докато е затънал в мечи пазар, китайският еталонен индекс CSI 300 нарасна с 2% миналата седмица, воден от 
индустриалните акции, отбелязвайки най-голямото си седмично превъзходство спрямо световните конкуренти от 2020 г. 
На други места в Азия се вижда също, че възобновяващите се икономики от Югоизточна Азия предлагат някои 
възможности, включително в енергийни и финансови акции, като последните имат близо 40% тежест в референтния 
индекс MSCI за региона. 
„Висококачествените банки от АСЕАН със силни депозитни франчайзи изглеждат сравнително добре разположени“, като 
индонезийската Bank Central Asia Tbk, каза Рос Камерън, базиран в Токио фонд мениджър на Northcape Capital Ltd. 
Комунални услуги, Япония 
Дефанзивните акции - чиито печалби са по-малко зависими от икономическите цикли - също предлагат известна утеха. В 
Европа индексът Stoxx 600 Optimized Defensives е почти равен за годината, в сравнение със спад от 15,3% в еквивалентния 
индекс на цикличните показатели. 
Инвеститорите трябва да останат „относително конструктивни“ по отношение на сектори като здравеопазването в САЩ и 
европейските комунални услуги и телекомуникациите, пишат стратезите на Morgan Stanley в средногодишен прогнозен 
доклад. 
Като цяло Morgan Stanley предпочита японските акции пред американските поради различния фон на паричната политика, 
по-евтините оценки и лекото позициониране на инвеститорите. 
 
√ Мениджърите на фондове се втурват към ESG ниша с потенциал за 2000% ръст 
Пазарът за инвестиции в биоразнообразието може да достигне до 93 милиарда долара до 2030 г. 
Някои от най-големите мениджъри на пари във Великобритания пускат нови фондове и инвестиционни продукти, 
насочени към генериране на печалби от отдавна пренебрегвано кътче на зеленото финансиране: биоразнообразието. 
Aviva Plc откри фонд за натурален капитал, за да инвестира в подобни на растителната протеинова компания Beyond Meat 
Inc. Jupiter Asset Management добави към своята серия от така наречени екологични фондове. Schroders Plc и Climate Asset 
Management, съвместно предприятие между HSBC Global Asset Management и Pollination, подкрепят проекти за 
компенсиране на въглерода, които предлагат биоразнообразни предимства. А Gresham House създава нови, така наречени 
кредити за нетна печалба за биоразнообразие. 
Намаляването на биоразнообразието – разпространението и разнообразието на живот и екосистеми на земята, 
обхващащи всичко от полярните мечки до планктона – представлява нарастващ дългосрочен риск не само за планетата, 
но и за бъдещата възвръщаемост на инвестиционната индустрия. Световният икономически форум изчислява, че 
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приблизително половината от световния брутен вътрешен продукт или около 44 трилиона долара икономическа стойност 
зависи по някакъв начин от природния свят, което означава, че неговото унищожаване представлява огромна финансова 
загуба. 
„Не вярваме, че пазарите ценообразуват правилно разходите и последиците от изчерпването на естествения 
капитал“, каза Юджини Матийо, бивш активист на "Грийнпийс", който сега е старши анализатор на ESG в Aviva. 
„Виждаме значителна инвестиционна възможност.“ 
Докато мениджърите на активи се трупат в тази сравнително нова бизнес област, климатичните активисти и учени 
предупреждават, че това може да се превърне в просто PR упражнение, отвличане на вниманието от спешната задача. 
„Това в най-добрия случай е разсейване, което е малко вероятно да окаже реално въздействие върху 
биоразнообразието или опазването на природата“, каза Адриен Булър, старши научен сътрудник в Common Wealth, 
базиран в Обединеното кралство мозъчен тръст. „В най-лошия, това допринася за много реалния проблем за 
активното създаване на извинения за регулаторно бездействие и липса на публични инвестиции за опазване и 
възстановяване на околната среда." 
В доклад, публикуван миналата година, Световната банка очерта потенциално опустошителните последици от 
бездействието от „безпрецедентен“ спад на биоразнообразието, с приблизително 1 милион животински и растителни 
видове, застрашени от изчезване. А неотдавнашно проучване, публикувано от Citigroup Inc., установи, че почти 80% от 
респондентите виждат припокриване между риска за биоразнообразието и финансовия риск и го класира като по-висок 
приоритет за ESG-настроените инвеститори, отколкото социалните въпроси. 
„Въпреки че отделните средства могат да бъдат част от решението, важно е те да не отвличат вниманието от спешната 
необходимост от справяне с разрушителните въздействия на настоящите бизнес модели, като нашата система за 
производство на храни“, каза Саймън Роусън, директор по корпоративни ангажименти в британското НПО ShareAction. 
Новият фонд на Aviva е насочен както към доставчици на решения за биоразнообразие като Beyond Meat, така и към 
компании, които мениджърите считат за водещи усилия в своя сектор за намаляване на вредните въздействия върху 
природата, като например химическата компания Koninklijke DSM NV. Фондът притежава също дялове във френския 
застраховател Axa SA, швейцарския производител на лекарства Novartis AG и производителя на облекло Levi Strauss & Co. 
„Имаше голяма промяна, за да се види по-цялостно въздействието върху околната среда под знамето на 
биоразнообразието или природния капитал“, каза Матийо. 
Четирите екологични фонда на Jupiter гледат отвъд акциите към облигации и други класове активи. „Не можем да вършим 
нашата работа – да инвестираме от името на клиентите, за да осигурим тяхното бъдеще, техните пенсии и така нататък – 
освен ако не признаем зависимостта си от природата и не започнем да ценим природата по начин, който не сме правили 
досега“, каза Сандра Карлайл, ръководител на устойчивото развитие на базираната в Лондон фирма. 
Paulson Institute изчислява, че пазарът за инвестиции в биоразнообразието може да достигне до 93 милиарда долара до 
2030 г. в сравнение с около 4 милиарда долара през 2019 г. Това ще следва подобна траектория на други екологично 
етикетирани продукти като зелени облигации, които имат продажби от над 500 милиарда долара миналата година, малко 
повече от десетилетие след издаването на първия. 
 

 
 
С нарастването на интереса към биоразнообразието, Schroders търси форма на това, което представлява компенсиране на 
въглеродните емисии плюс. Въглеродният офсет е вид токен, който компаниите купуват, за да финансират проекти, които 
намаляват или премахват CO2, на теория анулирайки въглеродните си емисии. Тези проекти често са инициативи, 
базирани на природата, като засаждане на дървета и възстановяване на торфища, но те са критикувани, че са твърде тесни 
на фокус. 
Така че Schroders търси алтернативи, които са едновременно биоразнообразни и секвестиращи въглерода, според Анди 
Хауърд, ръководител на глобалните устойчиви инвестиции. Фирмата проучва как да измерва и предлага на пазара не само 
потенциала за улавяне на въглерод на отделни парцели или активи, но и техните по-широки екосистемни услуги, каза той. 
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Други мениджъри на фондове, като Gresham House, разработват кредити за биоразнообразие. Този ход се ръководи от 
регламент на Обединеното кралство, който влиза в сила през следващата година, който ще изисква от разработчиците в 
Англия да покажат 10% подобрение на биоразнообразието за нови проекти. Ако не могат да направят това на място, те 
могат да закупят токени от проекти, богати на биоразнообразие, другаде, за да постигнат тази цел. 
Gresham House вижда потенциал за печалба от закупуване или отдаване под наем на земя с оглед подобряване на 
биоразнообразието и пакетирането му като кредит за нетна печалба за биоразнообразието. Climate Asset Management 
работи по нещо подобно, което е насочено към проекти на множество пазари. 
Извън Великобритания много европейски мениджъри на активи вече имат стратегии за природен капитал. 
Инвестиционното звено на BNP Paribas SA стартира фонд миналата година за инвестиране в компании, които според него 
помагат за възстановяването на екосистемите. Подобно предложение, въведено в края на 2020 г. от швейцарския паричен 
мениджър Lombard Odier Group, сега има около 750 милиона долара активи, според данни, събрани от Bloomberg. 
По отношение на оповестяванията все още липсват данни и единни стандарти за отчитане. Работната група за финансови 
разкрития, свързани с природата, обявена преди почти две години, планира да финализира рамка през втората половина 
на 2023 г., за да могат компаниите да докладват и да действат по отношение на рисковете, свързани с биологичното 
разнообразие. Междувременно мениджърите на фондове продължават напред със свои собствени решения, отваряйки 
вратата за възможно "зелено изпиране", каза Мартин Берг, главен инвестиционен директор в Climate Asset Management. 
„Представят се много нови продукти, които казват, че имат подобрения в биоразнообразието“, каза той. „Това очевидно е 
предизвикателство, защото липсват насоки.“ 
Някои от конструираните продукти са узрели за злоупотреба, каза Карлайл от Jupiter. Светът на въглеродните компенсации 
има „много въпроси, на които трябва да се обърне внимание“, каза тя, позовавайки се на кредитното качество и по-
широките проблеми на управлението. 
„Компенсирането на биологичното разнообразие и кредитите за биоразнообразие са още по-сложни“, каза Карлайл. „Бих 
искалa да не повтаряме грешките, които сме допуснали на други места." 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството възражда идеята за строеж на петролопровод между България и Гърция 
До 2 години България може да диверсифицира доставките на петрол с петролопровод, който да бъде изграден съвместно 
с Гърция. Това обяви премиерът Кирил Петков след разговор с премиера на Нидерландия Марк Рюте, който похвали 
твърдата позиция на правителството ни за спрения към страната ни руски газ. 
Българският премиер е категоричен, че страната ни иска да е част от изключенията по отношение на европейското ембарго 
върху руския петрол, тъй като тази зависимост за нас е 95%, а вече сме се отказали да плащаме руския газ напълно и да 
финансираме режима на Путин, но трябва време - две години, за да се изгради петролопровод: 
"В момента ние говорим и за възможност да придобиваме дялове в гръцки пристанища. Аз вярвам, че много бързо, заедно 
с Гърция, ние трябва да инвестираме във възможността - север-юг да сложим инфраструктура, която ще ни даде такава 
възможност. Това, което в момента виждаме, е, че две години би било един добър период, ако работим много интензивно, 
да не сме в тази зависимост, която имаме в момента“, каза българският премиер. 
Припомняме, че преди десетина години се разработи идеята за доставки на руски петрол към Средиземно море, 
заобикаляйки Босфора и Дарданелите. Проектът целеше изграждане на нов петролопровод между Бургас и гръцкия град 
Александруполис. Ако подобен проект бе завършен, то сега страната ни щеше да има възможност за внос на значителни 
количества суров нефт от средиземноморския басейн. 
"Това, което направиха Полша и България, не е просто борба между страни и Русия, а борба между Русия и Европа" -  така 
Марк Рюте коментира от София ситуацията със спрените газови доставки: 
"Това не е между Русия, България и Полша – напротив, това е между Европейския съюз и Москва чрез вас. Затова искам да 
ви поздравя - във важен момент вие показахте на Москва, че можем да бъдем заедно". 
Нидерландия е порталът на Европа от запад, а България може да бъде порталът на Европа от изток. Петков и Рюте обсъдиха 
на четири очи възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Нидерландия, както и 
актуални въпроси от европейския дневен ред, включително в контекста на войната в Украйна. 
След срещата българският премиер посочи, че са дискутирани общи проекти в сферата на земеделието и IT сектора. Двете 
държави ще работят и за създаването на общ фонд за инвестиции в нови технологии в земеделието, който може да 
заработи до септември. "Зададохме си задача как в следващите няколко месеца тези добри планове да ги превърнем в 
реални стъпки", посочи Петков. 
За това кога страната ни ще бъде приета в Шенгенското пространство – спънка, за което е Нидерландия, Петков отговори, 
че трябва да се справим с корупцията. "Имаме една визия за Европа с нулева корупция. Аз потвърдих, че това е много 
важен акцент на българското правителство, както за ниво България, така и за ниво Европа. Обсъдихме и факта, че руските 
енергийни проекти и руската външна политика много пъти включват корупция. Ние заедно, като страни членки, трябва да 
сме сигурни, че този тип влияние в ЕС е абсолютно недопустимо", добави Кирил Петков. 
Българския премиер съобщи, че двамата с Рюте са говорили и по темата за присъединяването на страната ни към 
Шенгенското пространство. Според Кирил Петков изпълнението на най-силната задача на българското правителство - да 
премахне корупцията и да повиши нивото на българските институции, е най-сигурният път към Шенген. "Марк ме увери, 
че това е пътят. Не е въпрос на политически изказвания, а да си свършим работата", посочи българският министър-
председател. 
Двамата премиери декларираха още желание да работят по редица съвместни инициативи и проекти, свързани със 
земеделието, IT сектора, изкуствения интелект и зелената икономика. 
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Срещата между премиерите на България и Нидерландия бе последвана от пленарно заседание на двете делегации. 
 
√ Европейската комисия отново намали прогнозата си за ръста на българската икономика през 2022 г. 
Очакванията са БВП да се забави до 2.1% през 2022 г. в сравнение с отчетените 4.2% през 2021 г., след което ще се 
ускори до 3.1% през 2023 г., когато се предвижда и постепенното забавяне на инфлацията 
Европейската комисия намали прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на България с над процент и 
половина в пролетните си икономически прогнози за Европейския съюз. Очакванията на анализаторите от Брюксел са 
нарастването на българската икономика да се забави до 2.1% през 2022 г. в сравнение с отчетените 4.2 процента през 2021 
г., след което ще се ускори до 3.1% през 2023 г., когато се предвижда и постепенното забавяне на инфлацията. 
В зимната си прогноза, публикувана през февруари, ЕК също намали предишната си прогноза, като очакваше ръст на 
родния БВП с 3.7 процента за настоящата година и с 3.9 процента за 2023 г. 
Да припомним, че в есенната си прогноза от ноември ЕК очакваше икономическият растеж на страната ни да достигне 4.1 
на сто през тази година и да се забави до 3.5 на сто догодина. 
Високата инфлация в пролетната прогноза е тласкана нагоре от цените на енергията и суровините, като се очаква 
повишаването на потребителските цени да достигне 11.9 процента през настоящата година, след което да намалее до 5 
процента през 2023 г., пише още в прогнозата за нашата страна. 
При февруарската си прогноза, ЕК очакваше инфлацията в България през настоящата година да се ускори до 6.3 на сто, 
след което да се забави до 3.9 на сто през 2023 г. 
Също се отнася и публичния фискален баланс на страната, като се очаква бюджетният дефицит  да се възстанови бавно, 
достигайки 3.7% от БВП през 2022 г. и 2.4 на сто от БВП през 2023 г. 
През 2022 г. ценовият натиск и свързаният с него процес на корекция на цените се очаква да натежат върху потреблението 
на домакинствата, докато повишената несигурност пред бизнес средата - да повлияе негативно на частните инвестиции, 
според прогнозата на Европейската комисия. 
Очаква се ефектът от постепенното премахване на повечето мерки, свързани с подпомагане на засегнати от пандемията 
от коронавируса и нейните последствия обществени групи, да бъде частично компенсиран от мерките, въведени в отговор 
на високите цени на енергията, помощта за хората, бягащи от войната в Украйна и актуализации на пенсиите. 
 

 
 
Търсенето на работна ръка ще е в застой 
Очаква се намаленият интензитет на наемане на служители да доведе до стабилизиране на нивата на безработица при 
малко под 5 процента. Ситуацията на пазара на труда ще подобри позицията на работодателите при преговорния процес 
със служителите, оставяйки заплатите да растат под нивата на увеличение на потребителските цени. Не се очаква хората, 
бягащи от войната в Украйна, незабавно да се интегрират на пазара на труда, особено в контекста на намаления интензитет 
на наемане на нови служители, сочи икономическата прогноза. 
Очаква се увеличаване на търсенето на стоки, услуги и настаняване 
Висока инфлация, тласната нагоре от цените на енергията и суровините. Очаква се инфлацията на потребителските цени 
да достигне 11,9 процента през настоящата година, след което да намалее до 5 процента през 2023 година, според ЕК. 
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Предвижда се всички компоненти на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да покажат силно 
увеличение през 2022 г. Също така се прогнозира инфлацията на цените на енергията да се ускоряват до средата на 
годината и след това постепенно да намалеят, като дори стигнат на отрицателни стойности през 2023 г., следвайки със 
закъснение очаквания постепенен спад на международните цени на петрола и газа. Високата годишна инфлация на 
храните през настоящата година се дължи на силното увеличение през първото тримесечие и очакваната динамика при 
международните цени на хранителните стоки и енергията, пишат експертите от ЕК. 
Инфлацията на услугите се тласка нагоре от шокове, свързани с разходите в транспорта. По-високите цени на 
неенергийните промишлени стоки ще се увеличат под натиска на разходите и по-високи цени на вносните стоки, 
прогнозира докладът. 
Задава се възстановяване на бюджетния баланс, но по-бавно 
Данните за бюджетния дефицит по консолидираната фискална рамка се предвижда да се подобри минимално през 2022 
г., достигайки дефицит от 3,7 процента от БВП, спрямо нивата от 4,1 процента отчетени през година по-рано. 
Докато разходите свързани с повечето мерки, въведени за облекчаване на последствията от пандемията, постепенно 
спадат като дял от БВП: от 4,3 процента през 2021 г. до 1,8 процента през 2022 г., новите мерки в отговор на високите цени 
на енергията и военната агресия на Русия срещу Украйна предотвратяват по-рязкото възстановяване на фискалния баланс, 
сочат прогнозните данни. 
Освен нарастващите фискални разходи, свързани с хората, бягащи от Украйна, и мерките, предприети в отговор на 
високите цени на енергията, разширяването на схемите за подкрепа на бизнеса и промените в пенсионната система 
продължават да тежат върху публичните финанси. Въпреки това дефицитът вероятно ще спадне до 2,4 процента през 2023 
г. на фона на положителното въздействие на инвестициите по Механизма за възстановяване и устойчивост върху 
българската икономика и постепенното премахване на пандемичните рестрикции. 
Съотношението на държавния дълг на България се предполага да нарасне незначително до 25,3 процента от БВП през 2022 
г. и с ново увеличение до 25,6 процента през 2023 г. поради очакваните постоянни дефицити, завършват прогнозата си 
експертите на ЕК. 
Корекция надолу и за Европейския съюз 
Европейската комисия понижи прогнозите си за растежа на БВП на еврозоната за 2022 г. и 2023 г. съответно с 2.7% през 
тази година, в сравнение с 4% през февруари. Прогнозата за ръста на БВП за 2023 г. е за влошаване от 27% на 2.3 на сто. 
Според актуализираната прогноза, БВП на ЕС също ще бъде 2.7% през 2022 г. и 2.3% през 2023 г., вместо 4% и 2.8%, както 
се очакваше през зимата. 
Въпреки това, в случай на негативен сценарий, включващ значително намаляване на доставките на газ, ръстът на БВП на 
ЕС може да бъде с 2.5 и 1 процентен пункт по-нисък от предвидения в основния сценарий. Така през 2022 г. показателят 
може да бъде 0.2%. 
"Несигурността около основния сценарий е изключително висока, а балансът на рисковете е значително по-
неблагоприятен. Ескалация на конфликта, внезапно прекъсване на енергийните доставки или по-нататъшно забавяне на 
икономическата активност в САЩ и Китай може да доведе до много по-лоши перспективи", отбелязва ЕК в пролетната си 
прогноза. 
Инфлацията през тази година ще надхвърли 6% както в еврозоната, така и в ЕС, а в някои страни от Централна и Източна 
Европа темпът на нарастване на потребителските цени може да бъде двуцифрен. 
Повишаващите се цени на енергията и храните ограничават покупателната способност на домакинствата, особено на 
семействата с ниски доходи, заявяват анализаторите. Растежът на потреблението се забави през първото тримесечие на 
тази година на фона на подновените ограничения, свързани с пандемията от коронавирус, и инфлационния натиск. 
Перспективите за инвестициите в ЕС остават слаби: очаква се през 2022 г. те да нараснат с 3.1%, като основният ръст се 
дължи на възстановяването на инвестициите година по-рано. През 2023 г. инвестициите ще се увеличат с 3.6%. 
Според прогнозата на ЕК, БВП на Германия ще нарасне с 1.6% през тази година и с 2.4% през следващата. През февруари 
регулаторът прогнозира увеличение съответно с 3.6% и с 2.6%. 
Прогнозата за френската икономика през 2022 г. беше намалена от 3.6 % на 3.1 %, а за 2023 г. - от 2.1 % на 1.8 %. 
Очаква се БВП на Италия да нарасне с 2.4 % и 1.9 % през 2022 г. и 2023 г. (предишната прогноза беше 4.1% и 2.3 %), а БВП 
на Испания - с 4% и 3.4 % (предишната прогноза беше 5.6 % през 2022 г. и 4.4 % през 2023 г.). 
Пазарът на труда 
Брюксел очаква пазарът на труда да се подобри, като се предвижда заетостта в ЕС да нарасне с 1.2 пр. пункта тази година. 
Освен това, се очаква хората, които бягат от войната в Украйна към ЕС, постепенно да започнат работа, а ефектите от това 
да се усетят следващата година. Прогнозата е безработицата да намалее още до 6.7% тази година и 6.5% през 2023 г. в ЕС 
и съответно до 7.3% и 7% в еврозоната. За сравнение, през 2021 г. в икономиката на ЕС са разкрити над 5.2 млн. работни 
места, а броят на безработните намалял с близо 1.8 млн. души. 
 
√ Нарастването на разходите изпреварва ръста на приходите през първото тримесечие на 2022 година 
Средният общ доход на човек от домакинство се повишава до 2006 лв., общият разход нараства до 1821 лв., сочат 
данните на НСИ 
Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2006 лв. и нараства с 9.6 на сто спрямо 
същото тримесечие на 2021 година, а общият разход е 1821 лв. и се увеличава с 13.3 на сто спрямо същото тримесечие на 
2021 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). 
В сравнение с предходното четвърто тримесечие на миналата година, обаче, общият доход средно на лице от домакинство 
на годишна база, намалява с 31 лева от 2 037 лв., а общият разход се понижава с 64 лева от 1 885 лева. В същото време на 
годишна база, през последното тримесечие на 2021 година общият доход средно на лице от домакинство нараства с 12.8% 
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спрямо същото тримесечие на 2020 година, а общият разход средно на лице от домакинство се увеличава с 12.1% спрямо 
същото тримесечие на 2020 година. 
Това показва, че нарастването на разходите да изпреварват ръста на приходите се задълбочава вече второ поредно 
тримесечие, тъй като общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия 
период на 2020 г. се повишава с 10.5% от 1 938 лв., а общият разход средно на лице от домакинство през третото 
тримесечие на 2021 г. се увеличава с 15.2% от 1 808 лв. спрямо същото тримесечие на 2020 година. 
 

 
 
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9 на сто), следван от доходите 
от пенсии (30,9 на сто) и от самостоятелна заетост (4,9 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял 
на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни 
пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,6 процентни пункта. 
В номинално изражение през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите 
средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: 
- Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12.9%); 
- Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%); 
- Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%); 
- Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30.9%). 
През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а 
делът на дохода от натура - 0.3%. 
 

 
 
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), 
следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6) и транспорт и съобщения (12.1%). 
Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 
процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно 
време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта. 
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Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на 
лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: 
- Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%); 
- Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%); 
- Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%); 
- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 
343 лв. (с 9.6%); 
- Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%); 
- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%);. 
- Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%); 
- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%). 
Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на 
лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки 
нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8 на сто), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4 на сто), за 
жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6 на 
сто), за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3 на сто). 
Потребление на домакинствата 
През първото тримесечие на 2022 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се 
променя в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., както следва: 
- Увеличава се потреблението на месо - от 9.4 на 9.5 кг, месни произведения - от 3.5 на 3.9 кг, яйца - от 39 на 40 бр., и захар 
- от 1.6 на 1.7 килограма; 
- Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 20.0 на 19.2 кг, кисело мляко – от 7.1 на 6.9 кг, прясно мляко - от 
5.0 на 4.8 л, плодове - от 12.8 на 11.9 кг, зеленчуци - от 13.4 на 12.4 кг, и картофи - от 7.2 на 7.1 килограма; 
- Без промяна остава потреблението на сирене, олио и зрял фасул. 
 
√ Понижение с 1.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 462.59 лв. за MWh с ден за доставка 17 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 462.59 лв. за MWh и обем от 68 131.10 MWh с ден за доставка 17 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е слабо 
понижение с 1.4 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 479.25 лв. за MWh, при количество от 35 666.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (32 464.60 MWh) е на цена от 445.93 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 435.98 лв. за MWh и количество от 2626.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 361.93 лв. за MWh (2698.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 583.25 лв. за 
MWh при количество от 2721.7  MWh. Висока е и стойността за 09 часа – 536.23 лв. за MWh (3012.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 422.95 лв. за MWh при количество от 2829.2 MWh. 
Спрямо стойността от 468.92 лв. (239.76 евро) за MWh за 16 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 17 май 2022 г. намалява до 462.59 лв. за MWh (спад с 1.4%) по данни на БНЕБ или 236.52 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 717.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 445.06 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     21,64%    1070.28 
Кондензационни ТЕЦ   47,61%    2354.31 
Топлофикационни ТЕЦ   4,18%    206.57 
Заводски ТЕЦ    1,99%    98.27 
ВЕЦ     4,25%    210.03 
Малки ВЕЦ    5,61%    277.54 
ВяЕЦ     0,96%    47.39 
ФЕЦ     13,17%    651.15 
Био ЕЦ      0,53%     26.1 
Товар на РБ         3667.1 
Интензитетът на СО2 е 425g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 15 май расте с 25.91 % 
Участието на ВЕЦ през аналогичния период на миналата година намалява с 35.67 %, а  на ВЕИ в разпределителната 
мрежа расте с 18.39 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия от началото на настоящата година към средата на месец май остават 
положителни. Спрямо по-ранни периоди обаче се наблюдава промяна на показателите в посока към понижение. Салдото 
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(износ-внос) остава положително, но и тук има изменение в посока на спад, ако се вземат предвид по-ранни дати от 
настоящата година. Базовите централи все още държат висок положителен дял. Участието на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс. Продължава да намалява делът на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 януари – 15 май (1.01.2022 г. – 15.05.2022 г.) тази година спрямо 
аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари тази година до средата на месец май се повишава с 16.60 % и 
достига до обем от 20 636 904 MWh (плюс 17.40 % отчетени за сравнявания период преди седмица до 8 май). За сравнение, 
година по-рано производството на електроенергия е било в обем от 17 698 485 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително и за отчетния период към средата на месец май тази година расте 
с 1.68 %, или до обем от 15 714 840 MWh (плюс 1.79 % отчетено повишение седмица по-рано). През аналогичния период 
на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 15 455 270 MWh. 
Салдото (износ внос) продължава да се свива, въпреки че остава положително. Така за сравнявания период на тази 
година  от първия ден на януари до петнадесети май  спрямо предходната салдото (износ-внос) се увеличава със 119.42 % 
и достига до обем от 4 922 064 MWh (плюс 127.63 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за посоченото време 
салдото (износ-внос) е било в обем от 2 243 215 MWh. 
Делът на базовите централи все още държи висок положителен дял като от първия ден на януари до петнадесетия ден на 
месец май тази година спрямо същото време на предходната се увеличава с 25.91 % (плюс 26.62 % отчетени за сравняван 
период преди седмица). Това представлява обем от 17 511 445 MWh. За сравнение, преди година делът на базовите 
централи е достигал до обем от 13 907 780 MWh.   
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителните мрежи запазват висок положителен дял. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа нараства с 23.47 % или до обем от 608 391 MWh (плюс 23.45 % отчетени седмица по-
рано) за времето от първи януари до петнадесети май тази година. През аналогичния период на предходната 2021 г. делът 
на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 492 733 MWh, според данните на преносния оператор.  Положителните данни в 
частност се дължат на по-доброто участие на вятърните (плюс 21.88 %) и фотоволтаични (плюс 36.27 %) централи, както и 
на биомасата (плюс 0.57 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период расте с 18.39 % до обем от порядъка на 865 875 
MWh (плюс 18.64 % седмица по-рано). През времето от началото на януари до средата на месец май, но година по-рано 
ВЕИ са участвали в  разпределителната мрежа с обем от 731 400 MWh. В частност този ръст се дължи на вятърните (плюс 
27.67 %) и фотоволтаични (плюс 18.15 %) мощности и въпреки негативните резултати по отношение на биомасата (минус 
21.99 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да спада, достигайки до минус 35.67 % , 
което  представлява обем от едва 1 651 193 MWh (минус 35.26 % седмица по-рано) за времето от началото на тази година 
до средата на месец май. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година участието на ВЕЦ е 
достигало до обем от порядъка на 2 566 572 MWh. 
 
√ Слабо понижение на цените по електроенергийните борси в региона във вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 236,52 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 236,53 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 236,52 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 245,03 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
228,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 298,91 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
185,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 868,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 17 май ще бъде 236,53 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 133,06 гвтч. Максималната цена ще бъде 298,91 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 207,26 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 май е 235,73 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 245,03 евро/мвтч. Най-високата цена от 298,21 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 185,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 459,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 май на Словашката енергийна борса е 234,38 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 298,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 185,05 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 226,12 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 298,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 185,05 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 май е 226,31 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
228,52 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 36 938,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 298,21 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 185,05 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 225,75 евро/мвтч на 17 май. Пиковата цена ще бъде 227,77 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 507 212,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 298,21 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 185,05 евро/мвтч. 
 
√ Експерти: Мащабни соларни проекти ще спасяват Европа от руската енергийна зависимост 
Интересът на големите играчи и към инвестициите в нови фотоволтаични паркове, и към разрастване на 
производството на панели, експлодира след войната в Украйна, казват от бранша  
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В Европа предстоят мащабни инвестиции в нови соларни проекти. Интересът на световните играчи в сектора се завръща 
на фона на растящото търсене на алтернативни енергийни източници, породено от желанието за тотален отказ от руската 
енергийна зависимост. Така редица световни играчи в соларния бизнес са готови отново да се завърнат в Европа и да 
реализират на Стария континент множество мащабни фотоволтаични проекти. Това обяви главният изпълнителен 
директор на германската федерация за соларна индустрия (BSW Solar) Карстен Кьорниг по време на форума Intersolar 
2022, проведен в Мюнхен. 
Според него няколко големи компании от сектора ще оповестят официално своя интерес да инвестират в Европа отново и 
това ще се случи в рамките на следващите седмици. Кьоринг отбеляза и че германската компания Meyer Burger вече обяви 
подобна мащабна инвестиция през миналия месец за увеличаването на производствения капацитет на соларния си 
парк във Фрайбер до 1.4 GW до началото на следващата година. Паралелно с това, според Кьорниг, трябва да се мисли за 
увеличаване на производствения капацитет на европейските производители соларни панели, които да покрият нуждите 
за разрастването на съществуващите и изграждането на нови фотоволтаични централи. „Определено би имало смисъл да 
се да се увеличчи поне с 50% производственият капацитет, който ще необходим за покриване на вътрешното търсене на 
континента. Както и да се подобрят веригите за доставки“, казва Кьорниг. Допълвайки, че Meyer Burger 
също планира бързо направи това. Според него съвсем скоро този пример ще бъде последван и от други европейски 
производители. 
Думите на Кьорниг идват дни след като председателят на френския стартъп Carbon обяви в интервю за Recharge News, че 
компанията му планира да изгради фабрика за соларни панели с до 20 GW годишен производствен капацитет до 2030 г. 
Освен производството на слънчеви панели и модули, би било добре в Европа да се изградят допълнителни и нови 
мощности за производство и на системи за съхранение, казва още Кьорниг. Добавяйки, че новото правителство на 
Германия вече е започнало диалог със соларния сектор, който се нуждае от надеждна перспектива за своето повторно 
разрастване. В Европа, и по-специално в Германия, някога могъщият сектор за производство на фотоволтаични панели се 
срина през последното десетилетие на фона на значително по-евтините доставки от конкуренти от Китай. А в същото 
време европейската политическа и финансова подкрепа за сектора намаля. 
“Ако Берлин иска да подкрепи сериозно плановете си за почти четирикратно увеличаване на капацитета за производство 
на слънчева енергия в Германия до 215 GW до 2030 г. спрямо 60 GW към днешна дата, някои от механизмите за подкрепа 
на ЕС, които в момента съществуват, например за изграждане на нов производствен капацитет на батерии, също трябва да 
бъдат отворени за фотоволтаичния сектор”, подчертава Кьорниг. Според думите му през миналата година страната е 
успяла да увеличи капацитета си за производство на електроенергия от фотоволтаици с 6 GW. Но, за да се постигнат целите, 
заложени за 2030 г., той трябва да нараства всяка година средно с до 22 GW. 
“Войната в Украйна даде допълнителен тласък на соларната индустрия”, казва Маркус Елзесер, главен изпълнителен 
директор на организатора на изложението Intersolar 2022 - Solar Promotion. Той отбелязва също, че търсенето в сектора 
вече експлодира, за което силно способства и мащабното и бързо разрастване на електрическата мобилност в Европа. Но в 
същото време Елзесер предупреди, че секторът изпитва големи трудности при намирането на специалисти. А и все още 
трябва да полага огромни усилия за преодоляване на уязвимите места във веригите за доставки след възникването на 
проблемите там вследствие на пандемията от COVID-19. 
 
√ Без ясна посока завърши търговията по пазарите на акции в Западна Европа в понеделник 
С най-голям дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-висок спад завърши германският DAX 
Търговията на западноевропейските фондови борси завърши в понеделник без ясно изразена посока под влияние на 
световните пазари, които се опитваха да наберат положителна инерция и да се възстановят загубите от волатилността през 
миналата седмица. 
Нестабилната търговия в понеделник дойде след бурна седмица за световните пазари, въпреки че европейските акции 
напреднаха в петък в опит да си върнат част от позициите. 
Беат Витман, партньор в базираната в Цюрих консултантска компания за финансови услуги Porta Advisors, заяви пред CNBC 
в понеделник, че политиката на Китай за нулеви цени, войната в Украйна и остатъчните затруднения по веригата за 
доставки заради пандемията означават, че може да се очаква избягване на рисковите активи на фондовите пазари за 
известно време напред. Той добави, че действията на политици и банкери - от Федералния резерв (Фед) до правителствата 
в Европа, Москва и Китай - ще определят скоростта, с която затрудненията и инфлацията ще намаляват, а капиталовите 
пазари да се върнат към някакво подобие на спокойствие. 
Пазарните участници в Европа ще продължат да следят внимателно геополитическите събития на Стария континент през 
следващите няколко дни, особено след като в неделя Финландия и Швеция обявиха, че ще подаде молба за 
присъединяване към военния съюз НАТО. Това ще бъде историческа стъпка за скандинавските държави, които десетилетия 
наред провеждаха политика на военен неутралитет. Присъединяването към военния алианс ще "увеличи максимално" 
сигурността на Финландия след безпрецедентното нахлуване на Русия в Украйна през февруари, заяви президентът Саули 
Ниинистьо в неделя. Миналата седмица Русия предупреди, че ще предприеме "ответни стъпки", ако Финландия се 
присъедини към НАТО, но Москва не уточни какви биха могли да бъдат те. 
Прогнозата 
Европейската комисия (ЕК) понижи прогнозите си за растежа на БВП на еврозоната за 2022 г. до 2.7% от обявените през 
февруари 4%. Прогнозата за растежа на БВП за 2023 г. беше влошена от 2.7% на 2.3%. 
Очаква се инфлацията през тази година да надхвърли 6% (при по-ранна прогноза от 3,5%) както в еврозоната, така и в ЕС, 
а в някои страни от Централна и Източна Европа темпът на нарастване на потребителските цени може да бъде двуцифрен, 
заяви ЕК. Прогнозата за индекса за 2023 г. за еврозоната беше увеличена на 2.7% от предходните 1.7%. 
Статистиката 
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Външнотърговският дефицит на еврозоната възлиза на 16.4 млрд. евро през март спрямо излишък от 22.5 млрд. евро през 
същия месец на миналата година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Валутният блок отбеляза 
дефицит във външната търговия за пети пореден месец на фона на по-високите разходи за внос, дължащи се на скока в 
цените на енергията. 
През март вносът се е увеличил с 35.4% на годишна база, докато износът е нараснал само с 14%. 
Пазарът 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите компании в региона, се понижи с 0.1%, а 
от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-0.15%), следван от френския 
CAC 40 (-0.07%). В същото време три от основните национални индекси се повишиха: испанският IBEX 35 (+0.48%), 
британският FTSE 100 (+0.16%) и италианският FTSE MIB (+0.1%). Следобед разнопосочният тренд се запази. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори британският индекс FTSE 100, а с най-висок спад завърши 
германският DAX. 
От секторните индекси с най-висок ръст беше измерителят на добивните и ресурсните компании, който скочи с 2.6%, 
докато секторният индикатор на технологичните акции спадна с 1.2 на сто. 
Ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair отчете днес загуба от 355 милиона евро за 12-те месеца до края на март 
и заяви, че не може да представи прогнози, но очаква завръщане към "разумна рентабилност" през тази година. След тази 
новина цената на акциите вместо да поевтинеят, поскъпнаха с 3.43%, но следобед настъпи обрат и в крайна сметка 
затвориха със спад от 2.90%. Компанията, която извършва повече полети от която и да е друга европейска авиокомпания 
според регулатора на въздухоплаването Eurocontrol, прогнозира да увеличи пътниците си до 165 милиона тази година 
спрямо 97 милиона преди година и рекордните 149 милиона преди пандемията от коронавирус. 
Цената на акциите на британския производител на технологични продукти Diploma PLC се понижи с 5,45% след 
представянето на тримесечните резултати, въпреки че компанията отчете по-високи нетни приходи и печалба и повиши 
тримесечния си дивидент. 
Книжата на френския производител на автомобили Renault S.A. се повишиха с 0.6% до обед, след като компанията съобщи, 
че е подписала споразумение за прехвърляне на дела си в руската Avtovaz на FGUP NAMI и на завода си в Москва на 
кметството на града. Следобед, обаче, трендът се обърна, и книжата затвориха с минимален спад от 0.04%. 
Капитализацията на британския телекомуникационен оператор Vodafone Group PLC се повиши с 1.63% след новината, че 
Emirates Telecommunications Group Co. е придобила 9.8% дял във Vodafone. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британската рекламна група S4 Capital, които спаднаха с 9.68%, тъй като тя 
продължава да търпи загуби след забавеното публикуване на годишния си финансов отчет,заради проблеми с одиторската 
фирма. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на италианската компания за водни помпи Interpump Group, които поскъпнаха 
с 5.07%, благодарение на добрите резултати за първото тримесечие. 
 
Мениджър 
 
√ Коалиционният съвет обсъжда антикризисните мерки, предложени от ПП 
Лидерите на формациите от управляващата коалиция се събират тази вечер, за да обсъдят мерките за овладяване на 
растящата инфлация и подпомагане на граждани и бизнес. Очаква се на срещата да бъде представен анализ от 
Министерството на финансите за ефекта от мерките върху държавния бюджет. Темата за мерките, с които кабинетът да 
излезе, бе обсъждана на два експертни съвета миналата седмица, но до окончателно решение така и не се стигна, предава 
БНР. 
Всяка от формациите вече е представила част от предложенията си. Вчера от парламентарната група на "Продължаваме 
промяната" обявиха пакет от 14 мерки, на които държат - сред тях увеличение на пенсиите с над 20% от 1 юли, а от 1 
октомври и преизчисление, като променят т.нар. "швейцарско правило", увеличаване на максималния осигурителен праг 
на 3400 лева, отпадане на акциза за ток и природен газ, намаляване на ДДС-то за парното и топлата вода, 25 стотинки за 
50 литра гориво месечно и данъчни облекчения за работещи родители. 
От партията застават и зад идеята на "Демократична България" за увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 хил. 
лв. 
От БСП настояват за увеличаване от 1 юли освен на пенсиите, и на минималната работна заплата, която сега е 710 лева. 
От "Има такъв народ" обаче вчера се възмутиха, че мерките не са комуникирани с тях и те научили от медиите например 
за анонсираното увеличение на пенсиите. Лидерът им Слави Трифонов обвини партньорите си от "Продължаваме 
промяната", че правят каквото си искат и отправи предупреждение към тях. 
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√ Най-ниските нива на безработица в историята си отчете Агенцията по заетостта 
32 години след своето основаване, Агенцията по заетостта отчете исторически най-ниското равнище на безработица в 
страната. Според статистиката на агенцията, през месец април нивото на регистрираната безработица достигна най-
ниската си стойност досега – 4.6%. Понижението спрямо предходния месец е с 0.2 процентни пункта, а на годишна база се 
наблюдава спад от 1.5 пункта. 
Общият брой на безработните в бюрата по труда също намалява, като през април те са 150 547. Това е с 5316 по-малко 
спрямо броя им през март и с 49 870 или с 24.9% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са се регистрирали 
нови 18 647 безработни. Те са с 2900 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 3277 лица. 
Други 579 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда 
през месеца.  
Започналите работа безработни през април са 15 144 или с 822 по-малко спрямо март. В сравнение със същия месец на 
предходната година те са с 9358 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 185 лица от групите на пенсионерите, 
учащите и заетите.  
Разпределението на намерилите своето ново работно място през месеца по сектори на икономиката е както следва: 82.8% 
са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 21,3%, 
следват търговията – 13.7%, хотелиерството и ресторантьорството – 10.2%, селското, горското и рибното стопанство – 6,8%, 
държавното управление – 5.6% строителството – 5.1%, и др.  
2604 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 104 по програми и 
мерки за заетост и 2500 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост 
за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, продължава да осигурява работа на 
безработни лица в неравностойно положение на пазара. Само през април са сключени трудови договори с нови 1230 
безработни.  
Предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40 също продължава, като само през месец 
април по тази процедура са одобрени заявленията на 1936 работодатели за запазване заетостта на близо 36 700 работници 
и служители.  
Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 14 707 или с 2612 по-малко от предходния месец. 
Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 3423 по-малко. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са 
заявени в преработващата промишленост (25.4%), следват хотелиерството и ресторантьорството (23.9%), търговията, 
ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.9%), административните и спомагателните дейности (6.7%), държавното 
управление (6.2%) и селско, горско и рибно стопанство (5.7%).  
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: 

• персонал, зает в сферата на персоналните услуги; 

• работници в селското, горското и рибното стопанство; 

• продавачи; 

• машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; 

• работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; 

• квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; 

• работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; 

• металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; 

• помощници при приготвяне на храни; 

• чистачи и помощници и др.  
 
√ С над 2% се увеличават банкнотите в обращение у нас през април 
В края на април в обращение в страната са били 566 234 417 броя банкноти. На месечна база броят им се увеличава с 2,1 
на сто, а на годишна - с 5,71 на сто, съобщава Българската народна банка.  
В края на април най-много банкноти в обращение са били тези с номинал 50 лева - 216 039 948 броя, следвани от 
банкнотите с номинал 20 лева - 130 417 054 броя. 
В края на 1999 година в обращение са били 160 559 571 банкноти, сочи статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям 
номинал е била тази от 50 лева, и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. В края на 1999 година най-много са били 
разпространени банкнотите с номинал един лев - 37 223 418 броя. Банкноти от един лев не са в обращение от началото на 
2016 година, но продължават да се обменят в касите на БНБ.  
 
√ ЕЦБ: Прекалено слабото евро заплашва паричната стабилност 
Слабостта на еврото на валутните пазари може да застраши усилията на Европейската централна банка да овладее 
инфлацията. Това заяви членът на ЕЦБ и управител на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, цитиран от 
Ройтерс. 
В четвъртък еврото достигна най-ниското си равнище спрямо долара от 2017 г. насам. В понеделник единната валута 
възстанови част от позициите си. 
Ниската стойност на Еврото прави вносните стоки, деноминирани в долари, сред които и петролът, по-скъпи, засилвайки 
ценовият натиск, който вече тласна инфлацията в еврозоната до рекордни нива. 
„Искам да подчертая, че следим внимателно движението на ефективния валутен курс като важен фактор за принесената 
инфлация“, коментира Дьо Гало по време на конференция на френската централна банка. 
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„Евро, което е твърде слабо, би вило в противоречие с нашата цел за стабилност на цените“, добави той. 
Федералният резерв на САЩ затяга паричната политика по-агресивно от ЕЦБ, въпреки че европейският регулатор 
сигнализира, че вероятно ще се присъедини към други големи централни банки в повишаването на лихвите през юли. 
По думите на Дьо Гало решаващото заседание на ЕЦБ ще бъде през юни, като то ще бъде последвано от „активно лято" по 
отношение на паричната политика. 
„Темпото на по-нататъшните стъпки ще зависи от реалната активност и данните за инфлацията с известна вариация и 
постепенност“, каза той. 
В момента депозитната лихва на ЕЦБ е на рекордно ниско ниво от минус 0,5%, като тя е на това равнище от 2014 г. насам. 
 
√ Цeнитe нa пшeницaтa растат cлeд забраната за износ от Индия 
Цената на пшеницата скочи на международните пазари, след като Индия забрани износа на зърнената култура, предаде 
Би Би Си. Референтният индекс на пшеницата се повиши с 5,9% в Чикаго, достигайки най-високото си равнище от два 
месеца. 
Решението на Индия за забрана на износа дойде през уикенда, като то се дължи на горещата вълна в страната, която 
ограничи производството, както и на високите местни цени на фона на силното експортно търсене. 
Правителството заяви, че все пак ще позволи бъдат изнесени количества по вече договорени доставки и че може да прави 
изключения в случаи, когато има искания от страни, които опитват да „задоволят своите нужди от продоволствена 
сигурност“. 
Властите казаха още, че забраната не е постоянна и може да бъде отменена. 
Решението обаче беше разкритикувано от министрите на земеделието на страните от Г-7 по време на срещата им в 
Германия. 
„Ако всички започнат да налагат ограничения върху износа или затворят пазарите си, това би влошило кризата“, коментира 
германският земеделски министър Джeм Йoздeмиp. 
Макар че Индия е вторият по-големи производител на пшеница, страната никога не е била водещ износител, тъй като по-
голямата част от реколтата се продава на вътрешните и пазари. 
Войната в Украйна обаче доведе до спад на доставките на пшеница от Черноморския регион, докато сушата и 
наводненията заплашват реколтите на други водещи производители. Търговците се надяваха, че Индия ще компенсира 
липсващите доставки. 
Преди забраната Индия си бе поставила за цел да изнесе рекордните 10 милиона тона пшеница през тази година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер – за икономическите решения в кризата 
- Доволни ли са работодателите и синдикатите от мерките на правителството – Димитър Манолов и Васил Велев 
- За решенията в енергетиката и ходовете на дипломацията у нас и в Европа – Ивайло Мирчев от „Демократична 

България“  
- Какви са исканията на мотористите за промени в Закона за движение по пътищата 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Инфлация и мерки - как правителството ще противодейства на кризата и галопиращите цени у нас. Коментар на 

Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната” и Мартин Димитров от „Демократична България” 
- Побой на детска площадка. Защо мъж преби 17-годишно момче 
- Жителите на Белащица отново на протест срещу шума и замърсяването от камионите. Защо кариерите над селото 

продължават да работят въпреки забраната 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Според класацията "Индекс на настигането 2021": България падна по качество на живот заради ниски доходи и 
ранни смърти 
в. 24 часа - 14 мерки за българите 
в. 24 часа - Бизнесът засега отлага протеста след обещани компенсации за скъпия ток и газ 
в. Телеграф - Перничани джамбази №1 
в. Труд - Лъжат за увеличените пенсии 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Прокурори от 12 европейски държави искат запазване на спецправосъдието 
в. Телеграф - Фирмите с повече компенсации за тока - без таван 
в. Труд - Хлябът поскъпва 25 на сто 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции: Правим роудшоута по света, 
за да привличаме инвестиции приоритетно в енергетиката и автоиндустрията 
в. Телеграф - Андрей Райчев, социолог: радев и продължавамепромяната са в стопена война 
в. Труд - Журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев пред "Труд“ : Помощта на САЩ за Украйна е почти 
колкото целия руски военен бюджет 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Белите жени и цветните телевизори - главен мотив за агресията 
в. Телеграф - Как войната ще удари балканите - това е въпросът 
в. Труд - Как управляващите тласкат Гешев по пътя на Кьовеши 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 май 
София 

- От 10.00 часа в „Гранд Хотел Милениум“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 
международна конференция на тема „Загубеното доверие в политическите партии в Европа“, организирана от 
Институт за социална интеграция в партньорство с European Network of Political Foundations (ENoP). 

- От 12.30 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“- СО, ул. „Сердика“ №5, 3 етаж ще се 
проведе пресконференция, на която ще представи за обществени консултации проекта за Стандарт за настилки в 
пешеходните пространства към Наредбата за градската среда на Столична община, която беше приета през 2020 
година от Столичния общински съвет. 

- От 13:00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 14.00 часа Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание 
- От 17.00 часа в зала "МаксиМ" на Българската телеграфна агенция, бул. "Цариградско шосе" 49 ще се състои 

представяне на книгата "17 уикенда" на тандема Пламен Старев & Кристиан Минчев с пожелание съвсем скоро да 
се възползувате от всяка едно от техните 17 предложения. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Областният информационен център-Варна ще се проведе пресконференция, на която ще бъде 
представен демонстрационният проект „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“, реализацията на 
който ще доведе до намаляване на количествата битови отпадъци и рециклирането им. По проекта, който се 
финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., ще бъде внедрена нова технология за събиране и третиране на 
боклук във Вълчи дол.  

*** 
Видин. 

- От 17:00 ч., в ДГ "Зорница" секретарят на Община Видин Валери Димитров ще присъства на представянето на 
проекта "Всички заедно - за чиста околна среда". Проектът е спечелен от екипа на ДГ "Зорница" и филиал 
"Щастливо детство" по Национална програма на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС 
(Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), кампания "За чиста околна среда - 
2022". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в Хотел „ИНТЕКООП“ - Пловдив, ще се проведе регионален форум в рамките на национална 
застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ - част от национален проект за подобряването на 
майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“. На срещата ще бъдат представени резултати и заключения от 
проведено проучване на съществуващи услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с 
деца до 3г. Ще се дискутира нуждата от предоставяне на услуга за подкрепа на уязвими семейства и ще бъде 
представена програма за надграждане на социалните и здравни услуги за родители с деца 3 г. 

- От 10.00 часа в голяма конферентна зала на дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе пресконференция.  
*** 
Русе. 

- На 17 и 18 май Община Русе организира поредната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, 
които ще бъдат предадени за последващо третиране. Мобилният пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“№ 33 
в часовете между 10 и 16. Там ще се приемат: 

 *** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в зала № 105 на общината ще се проведе пресконференция на председателя на Общинския съвет 
Димитър Митев. 

- От 10.00 часа на фонтан "Кълбото" Младежки дом - Сливен организира "Панаир на Европа". В рамките на 
мероприятието от 10:30ч ще се състои награждаване на участниците в конкурса за рисунка "Европа в цвят", както 
и изложба на всички наградени творби.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в офиса на ГЕРБ в Стара Загора ще се проведе пресконференция на старозагорските народни 
представители Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова ще дадат пресконференция. 

- От 11.00 часа в Регионален исторически музей Стара Загора ще бъде открита изложба посветена на Спортната 
слава на Стара Загора. 

- От 13.30 часа, в Зала 2 на Общинска администрация ще се проведе пресконференция на кмета на Стара Загора 
Живко Тодоров и неговите заместници. Тема ще бъдат изпълняваните в момента проекти в града.  

*** 
Хасково. 
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- От 10.00 часа в зала „Марица“ на Областна администрация – Хасково ще се проведе работна среща на 
представители на туристическия бизнес на тема: „Електронен маркетинг и електронни инструменти за по-успешен 
туристическия бизнес“. Тя е организирана от Регионалната туристическа асоциация „Родопи“ в изпълнение на 
Проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния район“, с акроним „SMS-CBA”.  

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областната комисия „Военни 
паметници”. 

- От 10.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе пресконференция по повод Празникът на 24 май – 
церемония по награждаване на зрелостниците и връчване на Наградата на Шумен в системата на образованието 
и науката. 

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

