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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Васил Велев: Закъснелите мерки за компенсиране на цените на енергията изстреляха инфлацията нагоре 
Въвеждането на новите мерки ще я тушира, бизнесът вече може да планира дейността си в средносрочен план, каза 
още той 
Мерките, които правителството се съгласи да въведе за компенсиране на бизнеса за свръхвисоките цени на 
електроенергията и газа, са закъснели. Забавянето им е в рамките на половин година. Това заяви в ефира на БНТ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той посочи, че работодателите 
настояват за тези мерки даже от още по-рано – от юли 2021 г. 
Именно забавянето на въвеждането на такива мерки е основната причина и за голямата инфлация у нас, отбеляза още 
Велев. Той посочи, че липсата на навременни и адекватни мерки за компенсиране на свръхвисоките цени в енергетиката 
е причината у нас да има двойно по-голяма инфлация от средната в ЕС. „Закъсняхме и мерките не бяха достатъчно 
адекватни“, категоричен е той. Според думите у липсата на такива мерки е стимулирала инфлацията в България. Което се 
доказва и от излязлата в понеделник икономическа прогноза за Общността. В нея се прогнозира 12% годишна инфлация в 
България на фона на 6.8 на сто средно за ЕС. Затова, според Велев, средносрочното решаване на този проблем ще доведе 
до туширане на инфлацията у нас. 
Той отбеляза също, че диалогът между бизнеса и правителството се подобрява в последно време. Което е добре, но все 
още е далеч от европейските стандарти. 
Протестът на работодателите днес бе отменен, защото бе постигнато съгласие за мерки за преодоляване на свръхвисоките 
цени на електроенергията и газа за май и юни с конкретни измерения, а средносрочно, в месеците след това и за новия 
регулаторен период, започващ на 1 юли, бизнесът е получил уверение, че условията за предприятията и компенсациите, 
които евентуално ще получават, няма да са по-неблагоприятни. Също така властта се е съгласила да бъдат въведени 
автоматично активиращи се мерки, а не както досега да трябва да се преговаря месец за месец. Според Велев това дава 
възможност на бизнеса да планира дейностите си в средносрочен план. 
„Например при цени на борсата на пазара „Ден напред“ между 200 и 500 лв. за мегаватчас, крайните цени за 
предприятията след компенсациите ще бъдат между 200 и 260 лв. Така българската индустрия ще работи на цени на тока, 
сравними с тези при конкурентите в ЕС“, отбеляза Велев. Той допълни, че остава да се постигне конкурентоспособност и 
на цените за електроинтензивната индустрия, където все още са по-високи спрямо конкурентите в Европа. 
Работодателите подкрепят като цяло повишаването на прага за регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лв. оборот. Но 
настояват след въвеждането му да бъде направен анализ, а също така и да няма последващо автоматично повишаване на 
този праг. Според Велев това е нож с две остриета, тъй като от една страна намалява административната тежест за малкия 
бизнес, но от друга – води до нелоялна конкуренция. Затова следващите препоръки на работодателите за намаляване на 
административните тежести са за облекчаване на самите процедури по отношение на отчитането и плащането на ДДС, 
особено за малките фирми. 
Велев изрази съгласие с исканията на синдикатите, че минималната работна заплата трябва да се повишава. Но отбеляза, 
че това трябва да става на база споразумения на браншови равнища между работодатели и синдикати. „Минималните 
заплати трябва да бъдат различни за различните икономически дейности“, категоричен е той. Общото им повишаване за 
всички сектори, което планира държавата, той категоризира като незрялост на индустриалните отношения в социалния 
диалог. И допълни, че това у нас е практика, продължаваща дълги години, тъй като е и по-лесна. 
Председателят на АИКБ отбеляза също, че в последно време България губи работни места без да увеличава безработицата. 
Според НСИ сме загубили 30 000 работни места, което е разликата между освободените и назначените. Но безработицата 
не е нараснала, защото намалява работната сила. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: От началото на годината сме загубили 30 хил. работни места 
От началото на годината 30 хиляди работни места са се изпарили. Това оповести председателят на УС на Асоциация на 
индустриалния капитал в България Васил Велев по БНТ. 
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"Губим работни места, макар и без да увеличаваме безработицата. Според Националната статистика от началото на 
годината сме загубили 30 хил. работни места. Това е разликата между освободените и назначените. Но безработицата не 
е нараснала, защото намалява работната сила", заяви Велев. 
Антиинфлационният пакет, предложен от "Продължаваме промяната", не е обсъждан със социалните партньори, 
коментираха още Велев и Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа". Те смятат, че диалогът с правителството се 
подобрява, но все пак е далеч от европейските стандарти 
"Имаме различна оценка за добри отношения между синдикати и правителството. Научаваме от медиите какво се случва", 
заяви лидерът на КТ "Подкрепа". 
"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, заяви Васил Велев. - 
Минималната заплата също трябва да се вдига и трябва да е различна за различните икономически дейности". 
По думите му, ако това не се направи европейската икономика става неконкурентноспособна, а инфлацията хвърчи в 
небесата. "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", смята още председателят 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
По думите му няма логика да се лишаваме от руския газ. Той предупреди, че може да се стигне до фалити на редица 
предприятия, ще се работи на загуба докато може. 
"Надяваме се руският газ да бъде бързо заместен с друг, в това увери министърът на енергетиката. В най-добрия случай 
ще получим с 40% по-високи цени, които и сега са много над нивата, които позволяват на индустрията да бъде 
конкурентна", коментира още Васил Велев.  
"Защо се отказваме от схема на плащане, която по нищо не ни ощетява", попита той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнес и синдикати притеснени, инфлацията ще хвръкне до небесата 
Мерките, които "Продължаваме промяната" предлагат за преодоляване на пораженията от инфлацията не са обсъждани 
със социалните партньори, заявиха пред БНТ представители на работодателите и на профсъюзите. Те смятат, че диалогът 
с правителството се подобрява, но все пак е далеч от европейските стандарти. Съответно призоваха да се водят повече 
обсъждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Цените на енергията са свръхвисоки и затова Европейската комисия препоръча в своето съобщение от 8 март тази година 
да продължат мерките за компенсиране на цените толкова дълго, колкото е необходимо, припомни председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
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 антиинфлационен пакет, европейската икономика става неконкурентноспособна, а 
инфлацията хвърчи в небесата. Решението на правителството се забави с половин година, посочи 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, крайните цени след компенсация ще бъдат между 
200 и 260 лева, съобщи Васил Велев. 
От своя страна президентът 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 3400 лева за кого е? За някакви, 
които не са заслужили това, а ще получат максимални пенсии по друг ред, който няма да коментира, каза Манолов. Той 
настоя да се поддържа покупателната стойност на заплатите. 
Васил Велев напомни още, 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. 
 
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. 
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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. 
 
БНТ 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи въвеждането на Паневропейския пенсионен продукт 
Европейски пенсионни фондове да могат да навлязат на пазара в България, да събират осигурителни вноски и да 
изплащат пенсии и у нас - около това предложение на финансовия министър Асен Василев се обедини днес Националния 
съвет по тристранно сътрудничество. На практика това би позволило пренасяне на осигуровките и пенсиите от 
една страна в ЕС към друга при преместване на човека. 
Бащите и осиновителите да имат право на платен годишен отпуск от два месеца, докато детето им навърши 8 години. Това 
предложение е част от проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от социалния министър Георги 
Гьоков. Срещу предложенията му за промени в Кодекса се обявиха от АИКБ. Според тях промените имат "сбъркана 
философия", биха довели до допълнителни задължения за работодателите и административна тежест. 
В края на Тристранния съвет представители на бизнеса и синдикатите изразиха възмущението си, че с тях не е обсъждам 
пакетът от антикризисни мерки в частта, касаеща пенсиите. Финансовият министър Асен Василев заяви, че все още няма 
пълно единодушие в коалицията относно пакета от антикризисни мерки. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Правителството, бизнеса и синдикатите се договориха относно компенсациите 
Насроченият за 18 май 2022 г. Национален протест се отлага 
Организаторите остават в протестна готовност, в случай, че постигнатите с с представителите на правителството 
договорености, не бъдат изпълнени. 
Това стана ясно на пресконференция, 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 разговор 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: 
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 мегават час и без горен праг на компенсацията; 
През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. 
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; 
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. 
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. 
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. 
Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на 
строителството. 
Да се ускорят стартиралите разплащания с пътно строителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. 
Добри Митрев, председател на БСК и ротационен председател за 2022 г. на АОБР заяви , че работодателските организации 
категорично настояват, особено за електро интензивната 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“ 
Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че „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.“, 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ НА ЖИВО: 0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20% и отстъпки за горивата - вижте пълния пакет от 
мерки срещу инфлацията 
0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20%, по-високи данъчни облекчения за семействата с деца и 
отстъпки за горивата, включително за бензин и дизел – това са само част от мерките в антикризисния пакет, приет 
в рамките на вчерашния коалиционен съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. 
"Пред вас сме като правителство и като коалиция. Мерките са на база на общите ни виждания, че когато става дума 
за стандарт на живот на българите и овладяване на кризата, ние сме единни. Мерките представляват възможност 
да подкрепим най-уязвимите, младите семейства с деца и фокус върху горивата и ел. енергията." - заяви премиерът 
Кирил Петков. 
Инфлацията не е българска, а световна заради кризата. Когато инфлацията е привнесена отвън, държавата трябва да 
помогне там, където може да намали цените на горивана 
Гледайте на живо тук и на страницата на "По света и у нас" във "Фейсбук". 
Ето какво предвижда пакетът от мерки: 

• Увеличение на пенсии: пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли вместо със заложените сега 6,1%, със средно 
20%. Това включва твърдо увеличение на всички пенсии с 60 лева и допълнително процентно увеличение. По 
т.нар. „Швейцарско правило“ ще бъдат преизчислени пенсиите на 770 хил. пенсионери от 1 октомври, като от 2008 
г. ще се преизчисли всяка една пенсия със 100% на ръста на средноосигурителния доход или 100% инфлацията, в 
зависимост от това кое е по-благоприятно и кой е по-високият размер на пенсията за конкретния пенсионер. Така 
за година и половина минималната пенсия ще се увеличи с 55% и ще стане 467лв., посочват от МС. Изчисленията 
показват още, че за предходните 12 години пенсиите са се вдигнали средно с около 100 лв., докато сега само в 
рамките на година увеличението ще бъде със 167 лв. 

• Компенсации заради високите цени на горивата: всички граждани до края на годината ще могат да се 
възползват от отстъпка в размер на 25 ст./л. за бензин 95 и дизел, метан и пропан-бутан. 

• Диференцирано ДДС: за срок от една година ДДС на хляба ще бъде сведен до 0%, като за същия период ДДС на 
виното и бирата ще бъде върнато на 20%. В срок от една година ДДС за парно и топла вода да бъде 9%. Ще 
бъде намален също на 9% ДДС за природен газ за крайни потребители/битови нужди за срок от 1 година. 
Продължава да бъде по-ниска ДДС ставката по отношение на книгите в размер на 9%. 

• Без акциз за някои енергоносители: освобождава се от акциз електроенергията, природен газ, метан. 

• Подкрепа на семействата с деца: като дългосрочна мярка се предвижда да бъде увеличен размерът на данъчното 
облекчение за деца от 4500 лв. на 6000 лв. годишно, като ще бъде дадена възможност да се ползва на всеки три 
месеца през годината. 

• Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС: от 50 000 лв. на 100 000 лв. 

• Облагане на свръхпечалбите на електрическа енергия: целта е компенсиране на небитовите потребители. 

• Електронни ваучери за работещите: общият им размер ще бъде увеличен до 1,2 млрд. лв. 

• Намаляване на лихвата до 8% за просрочени плащания към държавата, общините, за комунални услуги и др. 

• Препоръка до КЕВР за две ставки за ток, вода, парно и газ, базирани на консумацията за едно домакинство, като 
целта е да се въведе намалена тарифа за по-малко потребление. 

По-голямата част от мерките ще бъдат уредени в предстоящата актуализация на бюджета в средата на настоящата година, 
като съответно бъдат предвидени различните срокове за влизане в сила и изпълнение. Ще бъдат изработени и 
необходимите законодателни промени, посочват от пресцентъра на Министерски съвет. 
 
√ Кристалина Георгиева: Над 10% инфлация за 2022 г. е реалността за България 
Според управляващия директор на Международния валутен фонд - Кристалина Георгиева, инфлация над 10% за 2022 г. е 
реалността за България. Очаква се през следващата 2023-та инфлационните процеси да бъдат овладени. Георгиева каза 
още, че мерките в антикризисния пакет на нашето правителството са подбрани много правилно. 
Европейският съюз и Централните банки вече взимат решителни мерки, за да ограничат покачването на цените, каза 
Кристалина Георгиева. 
За тази година ние трябва да сме готови, че инфлацията дори може малко да се ускори преди да почне да пада. За 
догодина 2023-та разчитаме мерките, които взимат централните банки както и това, че вече знаем какво значи 
това да има енергиен шок, шок на храните и както в Европа така и в света се взимат мерки. 
Има много неизвестни за 2022-ра година, каза още Георгиева - колко ще продължи войната в Украйна, колко ще се 
проточат последиците във времето и дали пандемията няма да се развихри отново. 
Към днешна дата, според нея, двата най-големи проблема са намаляването на икономическия растеж на Китай и 
инфлацията, защото тя налага затягане на паричната политика, а това може да доведе до рецесия. Засега България не е 
заплашена от рецесия. 
Кристалина Георгиева каза още, че мерките в антикризисния пакет на нашето правителството са подбрани много правилно. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-0-dds-za-hlyaba-osavremenyavane-na-pensiite-s-blizo-20-i-otstapki-za-gorivata-vizhte-palniya-paket-ot-merki-sreshtu-in-1195091news.html
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Най-важното в момента за България е усвои финансирането от next generation eu, да има план и той да се изпълнява. 
Както и да може да включи в антикризисните мерки ускоряване на някои от тези проекти, които по причина на 
корупция бяха спрени. 
Вчера в присъствието на премиера Кирил Петков, преподаватели и студенти, ректорът на УНСС връчи на Кристалина 
Георгиева почетното звание "Доктор хонорис кауза" за ролята й като международен лидер и визионер. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда създаване на комисия за Меморандума за 1 млрд. долара инвестиции 
Парламентът одобри в дневния ред да бъде включен исканият от парламентарната група на ГЕРБ дебат за създаване на 
временна анкетна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани с Меморандума за сътрудничество, 
който правителството подписа със западни компании за инвестиция от 1 млрд. долара в българската енергетика. 
 
√ Помощник държавен секретар на САЩ пристига на визита у нас 
На 18 и 19 май помощник държавният секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси ще посети София. Тя ще 
проведе серия от срещи на високо равнище, за да потвърди силното двустранно партньорство между САЩ и България, се 
посочва в съобщение на сайта на Държавния департамент. 
Донфрийд се разговаря с високопоставени членове на българското правителство и с лидери на политически партии, с които 
ще обсъди широк кръг въпроси, включително двустранното сътрудничество в сферата на сигурността, отговора на НАТО на 
руската война срещу Украйна и ангажимента на САЩ в подкрепа на енергийната сигурност на България, както и усилията 
за борба с корупцията и други регионални въпроси.  
 
√ Превозвачи в цялата страна излизат на протест 
Превозвачи в цялата страна ще протестират днес, като превоз на пътници в голяма част от маршрутите няма да има. 
Исканията им са за намаляване на акциза на горивата с 50%, както и отлагане на планираното разширяване на 
толсистемата.  
В София основната част от протестиращите тежкотоварни автомобили са при двореца "Врана". Те са паркирани в крайна 
дясна лента. Към 9 часа движението се извършва нормално. Не е планирано блокиране. В 10.30 ч. около 30 автобуса, в 
които ще бъдат качени шофьори, ще се отправят към "Александър Невски", където ще бъде направено мирно шествие. 
В 8 часа бе затворено кръстовището на Петте кьошета, а малко по-късно на Лъвов мост и на Сточна гара от 
протестиращите от дружествата на столичния градски транспорт. Те настояват държавата да осигури средства за 
дофинансиране на сектора заради скъпия ток и природен газ. 
Превозвачите са останали доволни от срещата вчера с представители на държавата и смекчения тон на диалога между тях. 
По конкретните им искания обаче няма нищо решено, което правителството да е изготвило като мярка, каза Димитър 
Димитров от Камарата на автобусните превозвачи. 
"Ще продължат срещите. Излизаме на протест, но сме поели ангажимент протестът да е мирен. Ще бъде спазен законът, 
ще се съобразим с всички хора, които ще ходят на матури, всички хора, които пътуват, така че да не се затварят пътища. 
От тяхна страна беше поет ангажиментът репресията към транспортните фирми в България да спре, да спрат да се записват 
номера, да спрат да се притискат хора да не излизат на протести." 
От бранша казаха още, че природен газ те не използват и в сферата на транспорта, работят законно и начисляват данък 
добавена стойност, регистрирани са по ДДС и съответно техните разходи се възстановяват. 
Общият брой на превозните средства, които ще вземат участие в националния протест на превозвачите ще е 600. 
Ефективна стачка организират работещите в автобусния и тежкотоварен транспорт в Благоевградска област. От 9 до 17 
часа автобусите няма да обслужват градските линии, няма да извършват и превози по областната, междуобластните и 
републиканската пътна мрежа.  Протестен автопоход ще има и някои участъци по основни пътни артерии. 
На ГКПП "Кулата" също ще има протест на фирми и работещи в тежкотоварния транспорт. Не са изключени блокади на 
възлови места. Участниците в ефективната стачка  настояват за незабавни мерки за спасяване на отрасъла. 
Плевен се присъединява към националния протест на превозвачите. Нито един автобус няма да се движи в областта от 9 
до 17 часа. 
Също от 9:00 до 17:00ч. спира междуселищният транспорт в Бургаска област. В града няма да има протестно автошествие 
на превозвачи, ще се блокира движението само на товарните автомобили по улица „Крайезерна“. 
Протестът на превозвачите в Пловдив ще започне в 9:30 и ще продължи до 22 ч.  като се очаква в него да се включат над 
200 тежкотоварни автомобила. Камионите ще бъдат разположени в крайната дясна лента на входните 5 булеварда. 
От 10 до 12 часа днес се преустановяват всички автобусни превози на територията на община Дупница. До началния час 
на протеста транспортните фирми ще изпълняват курсовете си по разписание. Не е обявено дали ще има блокирани 
пътища и кръстовища. 
 
√ Хасан Адемов: Представените досега антикризисни мерки не дават важните отговори 
Интервю на Даниела Големинова с Хасан Адемов в предаването ''12+3'' 
"Представените досега антикризисни мерки не дават важните отговори - откъде ще дойдат парите, кога ще влязат в 
действие, дали ще има пенсионери с общ доход, който да е по-нисък от това, което са получавали преди". 
Това каза пред БНР депутатът от ДПС Хасан Адемов, заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика 
в Народното събрание, бивш социален министър. Той подчерта, че ДПС ще вземе решение кои мерки да подкрепи в 
пленарната зала, когато ги види формулирани и предложени: 
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"Всички мерки, които са в интерес на бизнеса и на българските граждани, естествено е да бъдат подкрепени от ДПС".  
"Трудно може да се каже, че тези пари са таргетирани към най-нуждаещите се", коментира още той.  
По думите му правителството трябва да подпомогне и бизнеса, и българските граждани, които не могат да се справят 
сами: "Не е уцелена ваксата". 
"Бюджетът ще бъде поставен пред сериозни изпитания. Ще започнат да ескалират и популистични искания, което ме кара 
да мисля, че управляващите трудно ще се държат като държавници, поставени в условия на ескалиращ популизъм".  
Интервюто на Даниела Големинова с Хасан Адемов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Ивайло Калфин: Управляващите се държат като деца в магазин 
В настоящата криза няма как да се запази стандартът на живот на всички, изтъкна той 
Интервю на Лора Търколева с Ивайло Калфин 
В кризата в момента, предизвикана основно от войната в Украйна, правителството може да помогне на онези, които не 
могат да понесат тази цена, за да не изпаднат "под чертата". Това каза пред БНР Ивайло Калфин, директор на Европейската 
агенция за подобряване на живот и труд, бивш министър на труда и социалната политика.  
"Които няма как да затягат повече коланите. Няма как да се запази стандартът на живот на всички. Не трябва да се създават 
очаквания, че всички може да бъдат компенсирани." 
Според него партиите от управляващата коалиция се държат "като деца в магазин". 
"Всеки има 1000 желания и най-накрая се свеждат до възможностите на родителите. Чуваме всякакви невероятни желания 
и всеки иска повече и повече." 
С този подход не се постигат предвидимост и стабилност, а ако няма стабилност и предвидимост, се обезсмислят мерките, 
смята Калфин. 
Увеличението на пенсиите от 21% всъщност не е увеличение, посочи той и се мотивира, като обясни, че пенсионерите с 
минимална пенсия "ще вземат с 20 лева повече, отколкото сега вземат", над 60-те лева от Covid добавката. 
"Половината пенсионери, колкото и бомбастични да изглеждат числата, ще вземат 20 лева повече." 
Това увеличение е далече от компенсация на инфлацията, която можем да видим през последната година, категоричен е 
Калфин. 
"Част от този голям набор, да не кажа хаос от мерки, който се заявява, действително са проинфлационни", коментира 
бившият социален министър. 
Относно минималната работна заплата Калфин коментира, че голяма част от бедните работещи имат и деца и "особено 
хората с малки деца и ниски доходи са в най-рисковата група за изпадане в бедност". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Иван Нейков: Не е ясно какво става с тавана на пенсиите 
"Не е в ред комуникацията в управляваща коалиция" 
Интервю на Диана Янкулова с Иван Нейков в предаването ''Нещо повече'' 
"След 1 юли няма да има добавка за Covid, а новата корекция на пенсиите ще съхрани, а в някои случаи вероятно ще 
увеличи този размер. Така че тази стъпка изпълнява целта и хората няма да получат по-малко".  
Това каза пред БНР Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален 
министър. Вчера (16 май) от парламентарната група на "Продължаваме промяната" обявиха пакет от 14 мерки, една от 
които е увеличение на пенсиите с "над 20%" от 1 юли. 
По думите му, когато се каже "средно увеличение", всеки иска да го види това увеличение в собствената си пенсия: 
"Тук сме изправени пред риск да не бъде добре обяснено и хората да останат с впечатлението, че едно се казва, а друго 
става накрая". 
Нейков подчерта, че в начина, по който е обявена тази мярка, свързана с увеличаване на пенсиите, въпросите са много 
повече, отколкото са отговорите: 
"Не е ясно какво става с тавана на пенсиите. Има някаква грешка при това, което е посочено, че ще се вдигне на 3400 лв. 
Това по-скоро е максималният осигурителен доход. Нещо не е в ред с тази информация. Не е в ред обаче и комуникацията 
в самата управляваща коалиция. В един момент започна едно "надхващане на тоягата" кой точно е автор на някоя идея. 
Време е да се научат пред обществото да излизат с единна позиция". 
Според Иван Нейков през последните години сме изправени пред истински феномен по отношение на размера на 
пенсиите: 
"Само през последните 6 месеца имаме няколко увеличения на пенсиите. ... Боя се, че ще създадем настройки у хората, че 
оттук нататък все ще е така и всяка година по два пъти ще коригираме нещата. Това не е нормално, не е стандартна 
корекция на пенсиите. Изправени сме пред кризисни ситуации и заради тях има такива действия. Това трябва да се 
обяснява на хората, за да няма после въпроси защо не се случва пак".  
Интервюто на Диана Янкулова с Иван Нейков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ 18 май – Международен ден на музеите 
На 18 май се отбелязва Международният  ден на музеите, честван за първи път през 1978 г. Целта на празника е да се 
повишат информираността и ролята на музеите в обществото. 
Решението на 18 май да се отбелязва Деня на музеите е взето през 1977 г. в Москва на ХІ генерална конференция на 
Международния съвет на музеите, а година по-късно вече се чества по света. 
"Когато говорим за властта на музеите, би трябвало да разбираме нещо далеч по-философско, дори по-широко и обемно 
от прякото упражняване на елементарни нареждания. В последното десетилетие все по-настойчиво се говори за обучение 

https://bnr.bg/horizont/post/101647999/hasan-ademov-predstavenite-dosega-antikrizisni-merki-ne-davat-vajnite-otgovori
https://bnr.bg/post/101648373
https://bnr.bg/post/101648202/ivan-neikov-ne-e-asno-kakvo-stava-s-tavanite-na-pensiite
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през целия живот. Тук връзката с музеите е изключително силна, тъй като те системно, социализирайки наследството, 
участват в този процес„ казва в “Нашият ден“ проф. Мила Сантова, председател на Българския национален комитет на 
Международния съвет на музеите, и допълва: 
“Не мисля обаче, че някой би казал, че заплащането на хората, които са в бюджетната сфера, е достатъчно. Очевидно е, че 
тук има големи проблеми.“ 
“Виртуалният музей е една институция, която получи особено развитие по време на пандемията. В изминалите години 
човечеството, в частност европейската колегия, бяха много силно засегнати нея. 
Има изследвания на ИКОМ (Международен съвет за музеите), които показват много силен спад във възможностите на 
музея като институция. Решението, което беше оптимално за този момент, беше включване на виртуални способи – 
цифровизацията на колекциите и експозициите. Музеите в много висок процент преминаха към този начин на общуване с 
публиката“, посочва още проф. Сантова. 
Днес от 11.00 ч. в зала 11 на Националния етнографски музей (НЕМ) официално ще бъде връчен пакет с образователни 
материали, предназначен за Образователния център на музея. Материалите са изработени по проект "Политики за 
опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство” на ИЕФЕМ – БАН, осъществен под 
ръководството на член кореспондент, професор, доктор на изкуствознанието Мила Сантова. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Относително стабилен европейски икономически растеж в началото на годината 
Европейският икономически растеж през първото тримесечие на 2022 г. остана близо до темпото на експанзия от края на 
2021 г., въпреки че започналата на 24-и февруари война в Украйна и ускоряващата се инфлация навредиха на 
икономическата и потребителската активност, показват данни на Евростат. 
Брутният вътрешен продукт в еврозоната се повиши през първото тримесечие на 2022 г. с 0,3% спрямо последните три 
месеца на 2021 г., когато също беше отчетен растеж от 0,3 на сто. Това представлява лека възходяща ревизия спрямо 
предварителните данни на Евростат за забавяне на растежа до 0,2 на сто. 
В рамките на целия Европейския съюз растежът на БВП се забави до 0,4% от 0,5% в края на миналата година - без промяна 
спрямо експресната оценка на европейската официална статистика. 
 

Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо предходното тримесечие) 

 
 
Спрямо първото тримесечие на 2021 г. БВП на еврозоната нарасна с 5,1% след повишение с 4,7% през последните три 
месеца, докато икономическият растеж в целия ЕС се подобри до 5,2% от 4,9%, показва още данните на европейската 
статистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101648403
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Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо година по-рано) 

 
 
Според представените до този момент данни най-солиден растеж на тримесечна база отбеляза икономиката на Румъния 
(ръст с цели 5,2%), следвана от Португалия (с 2,6%) и Полша (с 2,4%), докато спад на БВП беше регистриран в Швеция 
(понижение с 0,4%), в Италия (с 0,2%) и в Дания (с 0,1%). 
С повишение на БВП на тримесечна база с 1% България се нарежда на седма позиция сред страните членки на ЕС по темпо 
на растеж в началото на 2022 г. 
Най-силен икономически растеж на годишна база бележи Португалия (повишение с 11,9% спрямо първото тримесечие на 
2021 г.), следвана от Полша (с 9,1%), Австрия (с 8,7%) и Унгария (с 8%). 
БВП на България пък се повиши на годишна база с 4,5% през първото тримесечие, като по-слаб растеж е отчетен единствено 
в Словакия и Швеция (с по 3%), Германия (с 3,7%), Литва (с 4,1%) и Финландия (с 4,3%). 
Заетостта в еврозоната пък нарасна през първото тримесечие на 2022 г. с 0,5% спрямо предходните три месеца, като 
спрямо година по-рано трудовата заетост се повиши с 2,6%. В целия ЕС заетостта пък нарасна с 0,4% спрямо предходното 
тримесечие и с 2,5% спрямо първите три месеца на 2021 г. 
Въпреки относително стабилните растежни данни за началото на годината, икономическите перспективи за ЕС са слаби, 
тъй като войната в Украйна далеч не е приключила и продължава да оказва по-нататъшен натиск за повишаване на цените 
на суровините, причинявайки нови прекъсвания на доставките и увеличаваща се несигурност. 
В понеделник ЕК ревизира рязко надолу прогнозите си за растежа на БВП на ЕС през 2022 г. до 2,7% спрямо предишна 
оценка за експанзия от 4 на сто. За 2023 г. Комисията прогнозира икономическия растеж от 2,3% спрямо предходна оценка 
за повишение с 2,8 на сто. 
 
√ Силен спад на продажбите на нови автомобили в ЕС през април, слабо понижение в България 
Продажбите на нови автомобили в ЕС отбелязаха пореден силен спад и през април, запазвайки тенденцията на влошаване 
от предишните месеци, тъй като продължаващите нарушения във веригите на доставки се влошиха допълнително след 
началото на военната инвазия на Русия в Украйна, отразявайки се негативно на производството на автомобили. 
Това показват последните данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA). 
В същото време обаче регистрираните нови автомобили в България отбелязаха през април доста умерено понижение, като 
от началото на 2022 г. нараснаха с малко над 13%. 
Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през април с 20,6% спрямо 
същия месец на 2021 г., достигайки 684 506 броя. Това е най-малкият брой регистрирани нови автомобили в ЕС през месец 
април от началото на проучването на ACEA. 
Поредното силно намаление на продажбите на нови автомобили до голяма степен се дължи на започналата руска военна 
инвазия в Украйна и въведените в резултат на това западни санкции спрямо Москва, което задълбочи съществуващите 
проблеми с нарушените вериги на доставки, отразявайки се негативно на производството на автомобили. 
Всичките четири водещи автомобилни пазари в ЕС регистрират сериозни загуби през миналия месец, като най-голям спад 
от 33% при продажбите на нови автомобили беше отчетен в Италия, следвана от понижение с 22,6% във Франция, с 21,5% 
в Германия и с 12,1% в Испания. 
През първите четири месеца на 2022 г. новорегистрираните автомобили в ЕС се понижиха с 14,4% спрямо същия период 
на 2021 г., достигайки 2,93 милиона, като в Италия спадът беше с цели 26,5%, във Франция - с 18,6%, в Испания - с 11,8% и 
в Германия - с 9 на сто. 
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Регистрация на нови автомобили в ЕС по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
Обобщените данни на ACEA за ЕС вече не включват Великобритания, която напусна съюза на 31-ви януари 2020 г. Само в 
рамките на Обединеното кралство продажбите на нови автомобили през април се свиха с 15,8% спрямо година по-рано 
до 119 167 броя, докато през първите четири месеца на годината беше отчетено понижение с 5,4 на сто. 
Според ACEA продажбите на нови автомобили в България обаче се понижиха през април с едва 1,8% спрямо същия месец 
на 2021 г. до 2 357 броя, а през първите четири месеца на 2022 г. те се увеличиха с 13,1% спрямо същия период на миналата 
година, достигайки общо 9 031. 
Всичките водещи европейски автомобилни компании в ЕС отбелязаха солидни спадове на продажбите както през април, 
така и през първите четири месеца на 2022 г. 
Продажбите на автомобили от немския автомобилен гигант "Фолксваген" (Volkswagen Group) се понижиха през април с 
цели 27,1% на годишна база. В същото време Volkswagen намали своя пазарен дял през миналия месец до 24,5% от 26,7% 
през април 2021 г., но въпреки това данните показват, че "Фолксваген" запазва лидерската си позиция на автомобилния 
пазар в Европа. 
Понижение през април с 20% отбелязаха продажбите на нови автомобили на немската компания BMW Group, докато 
продажбите на Daimler (произвеждащ Mercedes и Smart) се свиха с 21,2% спрямо година по-рано. 
Понижение с 32,1% през април беше отчетено и от автомобилния консорциум Stellantis - обединението между 
италианската FCA Group и френската PSA Group или Peugeot. 
Голямата френска компания Renault Grouр (произвеждаща моделите Renault и Dacia) отбеляза спад на продажбите на нови 
автомобили през миналия месец с 18,2% на годишна база. 
 
√ Финландия и Швеция официално подадоха молби за членство в НАТО 
Акредитираните към НАТО посланици на Финландия и Швеция Клаус Корхонен и Аксел Вернхоф връчиха на генералния 
секретар на Алианса Йенс Столтенберг молбите си за членство в Пакта. 
Швеция и Финландия поддържаха неутралитет по време на Студената война и тяхното решение да се присъединят към 
НАТО е сред най-значителните промени в европейската архитектура по сигурността от десетилетия. 
Столтенберг определи деня като "исторически" и като "добър за критичния момент на общата сигурност" 
"Горещо приветствам молбите на Швеция и Финландия за присъединяване към НАТО.  Вие сте нашите най-близки 
партньори. Вашето членство ще увеличи общата ни сигурност. Днешната ви стъпка е историческа. Съюзниците ще 
разгледат следващите ви стъпки по пътя към Алианса. Интересите на всички тях по отношение на сигурността трябва да 
бъдат взети предвид. Решени сме да работим по всички проблеми, за да постигнем бързи заключения." 
Турция се противопоставя на присъединяването на двете страни към Алианса с мотива, че дават подслон на, според нея, 
терористични организации. 
 
√ Рекорден 40-годишен връх на инфлацията във Великобритания през април от 9% 
Инфлацията във Великобритания се повиши през април на годишна база до 9%, показват данни на британската официална 
статистика ONS, като това е най-високата инфлация от поне 40 години -  откакто съществуват тези статистически данни от 
втората половина на 80-те години на миналия век. 
Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през април с 2,5% спрямо март, когато се повиши с 1,1%. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори през април до 9% от 7% през март и очаквания за повишение 
с 9,1%. Според ONS инфлацията в Обединеното кралство вероятно е била по-висока някъде около 1982 г. - преди 
официалната статистика да започне да събира този тип данни. 
Новото сериозно ускоряване на британската инфлация е предизвикано от силно покачващите се цени на електроенергията, 
газа и други горива, както и на моторните горива и на автомобилите втора употреба, което е нов сигнал, че стандартът на 
живот на британските потребители продължава да се свива. 
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Графика на индекса CPI по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
Най-голям възходящ натиск за повишаване на инфлацията оказват разходите за жилища и комунални услуги, които се 
повишиха през април с цели 19,2% след увеличаването на енергийния ценови таван (на цените на газа и електроенергията) 
за домакинствата от началото на април с 54% от страна на британския енергиен регулатор. 
Цените на електроенергията скочиха през април с 53,5% на годишна база, на газа - с цели 95,5%, а на течните горива - със 
113,9%. 
Транспортните разходи също продължават да нарастват, повишавайки се с 13,5%, като средните цени на бензина 
достигнаха през април рекордните 161,8 пенса за един литър в сравнение със 125,5 пенса за литър година по-рано. 
Инфлацията се ускори и при ресторантьорския и хотелиерския бизнес (със 7,9%), както и на храните и безалкохолните 
напитки (с 6,7%). 
Основната инфлация, която изключва цените на енергията, храните, алкохолните напитки и тютюна, пък се ускори на 
годишна база през април до 6,2% от 5,7% месец по-рано. 
Априлските инфлационни данни подчертават по-нататъшното се свиване на финансите на домакинствата (на техните 
доходи по отношение на инфлацията) през тази година, което вероятно ще се отрази върху икономическия растеж. 
Финансовият министър Риши Сунак, който се намира под натиск да предложи повече помощ на домакинствата, каза, че 
страните по света са засегнати от висока инфлация и че скокът при британските данни за април отразява увеличението на 
регулираните енергийни тарифи от миналия месец. 
"Не можем да защитим хората напълно от тези глобални предизвикателства, но предоставяме значителна подкрепа, 
където можем, и сме готови да предприемем по-нататъшни действия", каза Сунак. 
Инфлацията във Великобритания вероятно ще продължи да се увеличава през следващите месеци, имайки предвид, че 
производствените цени през април скочиха с цели 14% на годишна база след повишение с 11,9% през март, отбелязвайки 
най-голямо увеличение от юли 2008 г. 
По-рано този месец Английската централна банка прогнозира, че инфлацията ще достигне 10% по-късно тази година, като 
се очаква АЦБ да продължи да вдига основната британската лихва след четирите увеличения, които бяха предприети от 
декември 2021 г. насам, които доведоха до вдигане на лихвената ставка до 1% - най-високото си ниво от 2009 г. 
 
√ САЩ обмислят да предложат мита върху руския петрол като алтернатива на ембаргото 
Представители на Министерството на финансите на САЩ заявиха във вторник, че планират да предложат на финансовата 
среща на Г-7 тази седмица европейските страни да наложат мита върху руския петрол като по-бърза алтернатива на 
въвеждането на цялостно петролно ембарго, съобщава Ройтерс. 
Европейският съюз обмислят поетапно ембарго върху вноса на руски петрол като следващ отговор на войната на Москва 
в Украйна, но опасенията на някои източноевропейски страни относно доставките представляват основна пречка за този 
шести пакет от санкции. 
Тарифният механизъм, който ще бъде предложен от Съединените щати, ще има за цел да задържи руския петрол на 
пазара, но да ограничи размера на приходите, които могат да постъпват в Москва от износ на черното злато, посочи пред 
репортери в Брюксел представители американскоот финансов министерство. 
Финансовите министри и управителите на централните банки от групата на седемте богати нации, известни като Г-7, трябва 
да се срещнат в Брюксел по-късно тази седмица. 
Тъй като руският петрол се продава с отстъпка спрямо световните петролни еталони, тарифата може да бъде определена 
на ниво, което едновременно да улови част от тази разлика (отстъпка) и да намали печалбите на Русия, казаха официални 
американски лица. Но митата трябва да бъдат достатъчно ниски, така че Русия все пак изкарва печалба спрямо 
производствените си разходи, което да й дава стимул да продължи да изнася петрол, добавиха те. 
Според тях, запазвайки руския петрол на пазара, това ще избегне потенциални по-нататъшни скокове в цената на петрола 
от налагането на европейско ембарго, което поскъпване на петрола пък би могло да компенсира негативното въздействие 
на ембаргото върху руските приходи. 
Източниците на Ройтерс от финансово министерство на САЩ също така казаха, че много правителства имат силно желание 
да спрат да купуват руски петрол възможно най-бързо, но това крие висок риск едно категорично ембарго на руския петрол 
да повиши значително цената на важната енергийна суровина. 



11 

 

Министерството на финансите на САЩ разглежда механизми за ценообразуване, включително тарифи, за да помогне за 
защитата на световната икономика от допълнителни щети от високите цени на енергията, казаха те. 
Парите от наложените мита пък могат да бъдат вложени във фонд за възстановяване и реконструкция на Украйна, 
задоволяване по този начин желанието на западните държави Москва да плати поне част от мащабните усилия за 
възстановяване. 
 
Икономически живот 
 
√ Какво обсъждаха премиерът Петков и превозвачите 
От Министерски съвет обобщават какво обсъждаха премиерът Петков на вчерашната си среща с превозвачите, в която 
участваха още регионалният министър Караджов и транспортният Събев 

1. Цени на горивата за бизнеса – намаляване цената на био-добавката 
МТС е постигнало договорка с “Националната асоциация по биогорива в България”, че компаниите ще предоставят за 
българския пазар добавката със 150-200 долара на тон по-ниско от цената на спот пазара. Предложението важи за юли, 
август и септември 2022. Така цената за добавката за българските потребители ще бъде изключително конкурентна. 
България е един от водещите производители на биогорива в Европа и това ни позволява да се възползваме от ситуацията, 
което е в интерес на българските потребители. По този начин очакваме ефектът от биодобавката върху крайната цена на 
горивата да бъде силно намален. 
2. Цени на горивата за бизнеса:  Премахване на акциза за природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) и метан; Това ще даде 
възможност за намаляване на цената на килограм ВНГ от 34 стотинки/кг. допълнително на тези горива, които много от 
българските превозвачи използват, както и много крайни собственици на автомобили. 
3. Цени на горивата за бизнеса: Намаляване на ДДС на природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) на 9%; Тази мярка се 
допълва и с вече обявената мярка за покачване на минималния праг за задължителна регистрация по ДДС до праг от 
100,000 лв., с което се създаде облекчение за малките транспортни фирми. 
4. Законодателни промени във връзка с неточно отчитане през тол системата 
Поставен проблем от превозвачите: Санкционират се с компенсаторни такси – глоби превозвачи дори и когато не работят 
бордовите устройства и съответно – не ес подават данни в тол системата. 
Предприетите от МРРБ действия – изготвен и съгласуван е ЗИД на ЗП, както и на ЗДвП. Внесен е в МС и предстои да бъде 
разгледан на заседание на 18.05.2022 г., ще бъде разгледан от НС. С този законопроект се променя механизмът на 
санкционирането, като се въвежда справедлив и облекчен метод на разграничение на неволните от истинските 
нарушения. 
Когато не функционира системата, законът е категоричен, че никой нищо не заплаща. Във всички останали случаи на 
изключено устройство на невнимание или дължащо се на техническа повреда, ще се прилага нов механизъм, без санкция 
на превозвачите. Дава им се възможност да декларират чрез своя доставчик, че се касае за техническа грешка и ще 
заплатят определена в Тарифата такса – от т.нар. „максимална тол такса“. 
5. Осигуряване на предвидимост при промяна на тарифите на тол системата: 
Направено е предложение от превозвачите да се осигури предвидимост на промените в тарифата и обхвата на тол 
таксуването, като се даде минимум 6 месеца транзитен период, в който превозвачите да могат да изменят договорите си 
и да предвидят евентуалното увеличение в цената на услугите си. 
Взето е предвид, като изменението в тарифата е оповестено повече от 6 месеца, преди въвеждането й, още при първата 
комуникация с превозвачите. 
6. Поставен проблем от превозвачите: съмнения в работата на Тол системата: 
В тази връзка още през февруари 2022 б в МРРБ със съдействието на МЕУ са създадени две работни групи, които са 
извършат: 

• правен и икономически анализ на сключените договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ и трети лица във 
връзка с дейността по електронно събиране на пътни такси, с цел установяване на законосъобразност на 
възложените дейности и поетите ангажименти; 

• технически одит на дейността на Национално тол управление за периода на въвеждане на Смесената система за 
електронно пътно таксуване в Република България до настоящия момент, който одит ще има за задача да разгледа 
системата за пътно таксуване, както от гледна точка на съответствие на софтуерните решения с изискванията на 
закона, на приложимата подзаконова нормативна уредба, на изискванията на приложимия стандарт за пътно 
таксуване и заданието, по което е изработена системата. 

Работата на работните групи продължава и МРРБ очаква писмени доклади, въз основа на които, в зависимост от 
констатациите, ще се предприемат мерки и действия. 
7. Поставен проблем от превозвачите: да се предвиди механизъм, с който транзитният трафик  да се 
ограничава/насочва само по автомагистрали и пътища – първи клас, като се забрани преминаването им през 
алтернативни маршрути по пътища – втори и трети клас, които не са предназначени и проектирани да издържат подобно 
осово натоварване. 
Предприети действия от МРРБ: Това предложение е обсъдено, но европейското законодателство забранява мерки, които 
да бъдат по-неблагоприятни за превозвачите от други държави – членки спрямо собствените ни превозвачи. 
Изключено е да се говори и за въвеждането на по-скъпи ставки за преминаване на пътя за транзитния трафик, тъй като и 
това е категорично забранено от Европа. 
8. Промени във връзка със системата за компенсиране и субсидиране на обществения транспорт 
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Един от начините да се стимулира ползването на обществен транспорт е да се компенсират разликите в цените на билетите 
за различни социални групи. Констатациите на Министерството на транспорта и съобщенията  са, че системата на 
разпределение на компенсации и субсидии действаща към момента позволява различни тълкувания и не добри практики. 
В поредицата от срещи между министър Николай Събев и превозвачите, проведени  след 10 май, участниците в срещите 
стигнаха до извода, че е най-добре да се следват стриктно разпоредбите на Регламент 1370/2002  на ЕС. 
 
√ Путин обяви енергийната политика на Европа за "икономическо аутодафе" 
Промените на нефтения пазар имат тектоничен характер, да се прави бизнес, както по-рано, вече е невъзможно. Това е 
заявил руският президент Владимир Путин по време на заседание в Кремъл, посветено на петролния сектор. 
В коментарите си Путин остро и иронично критикува европейските партньори на Русия. 
По думите му, „в момента резултатът от хаотичните действия на нашите партньори, освен щетите за самата 
европейска икономика, е реалното увеличение на приходите на руския нефтен и газов сектор“. 
Той определя още, че по абсолютно политически причини – поради собствените си амбиции и под натиска на 
американския господар, европейските страни налагат все повече и нови санкции на пазарите на петрол и газ. „Заедно с 
руските енергийни ресурси, възможността за увеличаване на икономическата активност ще напусне Европа към други 
региони на света. Такова икономическо аутодафе, самоубийство, разбира се, е вътрешна работа на европейските 
страни„, заявява Путин. 
Руският президент критикува и „зеления преход“, изтъквайки, че западните страни спекулират с притесненията на хората 
относно изменението на климата и по вътрешнополитически причини надценяват възможностите на алтернативната 
енергия, като същевременно омаловажават значението на традиционната. 
В същото време, по думите му, Русия през последните години е обърнала специално внимание на развитието на 
петролната индустрия: разработени са нови находища, увеличило се е производството и се е подобрило качеството на 
рафинирането. 
Той обаче подчертава, че в новите условия е важно не само да се добива нефт, но и да се изгради цялата вертикална верига 
до крайния потребител. 
 
√ Нараства влиянието на Китай в МВФ 
От 1 август относителната тежест на китайската валута в международната валутна кошница на МВФ ще нарасне. Юанът се 
изкачва на третото място. Тежестта на долара също се увеличава, като това става за сметка на останалите три резервни 
валути – еврото, паунда и йената, съобщава Les Echos. 
Китайската валута – юанът – засилва значението си като международна резервна валута. Тази дни МВФ определи дела на 
отделните резервни валути при определянето на състава на специалните права на тираж (СПТ). 
Разчетна единица на световната организация и международна резервна валута, СПТ се състоят от кошница от валути. При 
определянето на новия ѝ състав делът на юана се увеличава от 10,92% на 12,28%, което го превръща в третата валута в 
кошницата. Делът на долара също се покачва от 41,73% на 43,38%. При това ново разпределение еврото, паундът и йената 
губят от своята тежест. Еврото, което запазва второто си място, вече е с дял 29,31% вместо 30,93%. Йената спада от 8,33% 
на 7,59%, а паундът – от 8,09% на 7,44%. Промяната влиза в сила от 1 август. 
За първи път след влизането на юана във валутна кошница като пета резервна валута се преизчислява относителната 
тежест на валутите, съставящи СПТ. Предвид пандемичната криза, преизчисляването закъсня. То се прави на всеки пет 
години. През март 2021 г. административният съвет на фонда взе решение да запази сегашния състав на кошницата до 31 
юли 2022 година. 
Според принципите на изчисление, в сила от 2015 г., съставът на кошницата на СПТ се определя от твърде сложна формула. 
Участващите валути трябва да бъдат „свободно използваеми“, „широко използвани за извършване на международни 
разплащания“ и „непрекъснато търгувани на основните валутни пазари“. Формулата отчита и стойността на износа на стоки 
и услуги от петте страни през последните пет години. Към тази оценка на тежестта на страната в световната търговия се 
прибавя финансов показател, който включва с равно значение обявените официални резерви в дадената валута от трети 
страни, обемът на обменните операции в тази валута, предоставените в нея кредити от международните банки и ценните 
книжа емитирани в тази валута. 
Тази формула обаче не е напълно удовлетворителна. МВФ насърчава по-задълбочено изследване на използваните 
критери с цел „да се гарантира те да продължат да отразяват по адекватен начин ролята на валутите в световната търговия 
и на финансовите пазари“. 
Докато изчакваме, китайската стратегия се оказва печеливша. Делът на страната в международната търговия нарасна от 
13,5% на 15% между 2015 и 2020 година. В резултат на това се увеличи и влиянието на Пекин в международните 
институции. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ При актуализацията на бюджета ще има повече средства за отбрана и за социални мерки 
Георги Ганев, икономист, член на Бюджетната комисия в Народното събрание, в "Светът е бизнес", 17.05.2022 г. 
Актуализиране на бюджета през лятото ще има, стига управлението да оцелее до тогава. Ще има мерки, които да помогнат 
на гражданите и домакинствата да посрещнат тези три натрупали се кризи по възможно най-човешки начин. Няма да е 
безболезнено за никого. Най-вероятно капиталовите разходи ще са по-малко и е много вероятно една част от тях ще 
отидат за въоръжаване. Това каза Георги Ганев, икономист, член на Бюджетната комисия в Народното събрание, в 
предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 
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"Един от резултатите, които постигна Путин с инвазията в Украйна е, че Европа ще се въоръжава. Това постигна 
той с тази агресия - ще получи срещу себе си една въоръжена Европа и особено една въоръжена Германия". 
България ще трябва да насочва ресурс към поддържане на отбранителната си способност повече, отколкото до сега го 
мислехме и най-вероятно ще има засилени социални разходи, каза Ганев. "Хубаво е, че плановете за въоръжаване на 
българската армия са почти готови и само търсят воля и финансиране. Сега Путин им я достави. Предстои да видим дали 
има консенсус по тази тема, но със сигурност това въоръжаване ще бъде по западен образец, със западни НАТО-вски 
технологии". 
За социални мерки има пари, доколкото развититията по Плана за възстановяване и устойчивост са такива, че от там се 
очаква да постъпят повече пари от очакваното, когато правихме бюджета, а това ще освободи повече място пък за малко 
повече поемане на социални разходи, подчерта гостът. 
Ганев се съгласи, че „по-скоро голяма част от тези мерки са проинфлационни“, „единствената антиинфлационна мярка е 
ограничаване на масата на парите, което не е в ръцете на България, защото сме във валутен борд“, а в ръцете на 
Европейската централна банка. 
Една от причините да влезем в еврозоната е да седнем на масата, на която се взимат монетарните решения, „макар и със 
сравнително малък глас“, но все пак „да може да се изказва мнение по време на дискусиите“.  
"По въпроса за приемането на еврото в коалицията има пълен консенсус, че това е приоритет за България, но там, 
където не е пълен, е за най-правилния за страната момент". 
В момента България е извън два от критериите за приемане в еврозоната, като в единия може сравнително лесно да влезе 
- дефицитният критерий, но в инфлационния е много трудно да се очаква, че за една година това ще се случи, каза гостът. 
„Моето очакване е, че ще по-скоро ще сме далеч от него, но виждаме как в чест на Хърватия той леко се 
понамести“ „Критерият може да се мести при политическо желание“.  
Относно изгледите за оцеляване на правителството събеседникът каза: „Не оспорвам, че би било чудо коалицията да 
оцелее до местните избори, но не е толкова невъзможно да се случи“. „Има много най-различни неща, които крепят един 
мандат и не е чак толкова лесно да падне, който се ползва с мнозинство“. 
 „Работим с всички тези възможности. Другият голям сценарий е преформатиране на мнозинство в рамките на този 
парламент - без да се ходи на избори. Защото всички политически сили са наясно, че българските граждани никак не 
искат да ходят на избори и биха се отнесли много негативно към този, който ги причини.“ 
Депутинизацията бе "изкарана в следствие от войната като тема номер едно - не само най-важната, но и най-спешната 
тема, която трябва да бъде започната в България", категоричен бе икономистът. "Защото се оказва, че в голяма степен и 
проблеми с корупция, и проблеми с овладяване на държавата във високите ѝ части, и съдебна система, и икономическо 
развитие, се свеждат до влиянието в България на една изключително корумпирана и тиранична система извън България." 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Бързото поскъпване на долара увеличава рисковете за световната икономика 
Опасностите са особено остри за развиващите се страни, които вече са изправени пред редица кризи 
При толкова много събития в световната икономика и на финансовите пазари силното поскъпване на долара напоследък 
привлече по-малко внимание, отколкото би се очаквало предвид историческия опит, пише за Financial Times Мохамед Ел-
Ериан, президент на кеймбриджския Queens’ College и съветник на Allianz и Gramercy. 
На хартия поскъпването на валутата на най-устойчивата икономика в света би трябвало да подпомогне корекциите в 
световната икономика. То спомага за стимулиране на износа на по-слабите страни, като същевременно облекчава 
инфлационния натиск в САЩ чрез намаляване на цената на вноса. 
Но при сегашните условия бързото поскъпване на долара крие опасности както за благосъстоянието на и без това 
разклатената световна икономика, така и за разстроените финансови пазари. 
От началото на годината доларът е поскъпнал с около 10%, измерено чрез индекса на глобалната стойност на валутата DXY. 
В резултат на особено широкото движение, обхващащо валутите на преобладаващата част от икономиките, общото 12-
месечно поскъпване от 16% доведе индекса до нива, невиждани от 20 години насам. 
Три фактора са в сила: очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще повиши лихвените проценти по-агресивно, 
отколкото другите централни банки в развитите страни; по-добрите икономически резултати на САЩ, които привличат 
капитали от останалия свят; и относителната привлекателност на финансовите пазари. 
Засега политическата реакция по повод ситуацията, която намалява конкурентоспособността на САЩ и допринася за 
рекордния търговски дефицит, е слаба. В миналото подобно покачване на долара е заплашвало с търговски войни. Сега 
силният американски пазар на труда противодейства на потенциалните напрежения. 
И все пак липсата на политически антагонизъм от страна на САЩ по отношение на възхода на долара не означава, че това 
е гладко плаване за глобалната икономическа и финансова стабилност. Рисковете са особено остри за онези развиващи се 
страни, които вече са изправени пред ясната и актуална опасност от кризи в икономиката, енергетиката, храните и дълга.  
За повечето от тях поскъпването на долара се изразява в по-високи цени на вноса, по-скъпо обслужване на външния дълг 
и по-голям риск от финансова нестабилност. То оказва допълнителен натиск върху страните след опустошителните 
последици от Covid. 
Загрижеността е особено остра за страните с ниски доходи, които са затруднени и от високата инфлация на храните и 
енергията. Кризата с разходите за живот тук е и заплаха от глад за най-уязвимите. 
Въздействието върху развитите икономики е потенциално по-проблематично от прякото въздействие на поскъпването на 
долара върху тях. Освен че отслабва външните двигатели на растежа на тези икономики в момент на нарастваща 
стагфлация у дома, дестабилизираният развиващ се свят може да увеличи нестабилността на финансовите пазари, които и 
без това са изправени пред множество рискове. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/106552-antiinflatsionnen-plan-za-2-miliarda-leva-za-kakvo-se-sporazumya-koalitsiyata
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Финансовите пазари вече трябваше да се ориентират в значителното нарастване на лихвения риск, дължащо се на трайно 
високата инфлация, която хвана Федералния резерв в крачка. В процеса на работа смущенията при държавните облигации 
се разпространиха и в други пазарни сегменти, тъй като започнаха да се засилват опасенията за затягане на финансовите 
условия. Сега пазарите трябва да се притесняват повече за забавянето на световния икономически растеж. 
Начинът да се намалят рисковете, свързани с твърде бързото поскъпване на долара, е останалата част от света да напредва 
по-бързо със структурните реформи, които засилват растежа и производителността, подобряват възвръщаемостта на 
капитала и увеличават икономическата устойчивост. 
В противен случай теоретичното обещание за организирано глобално приспособяване, включващо външно стимулиране 
на слабо представящите се страни, ще се превърне в предизвикателен източник на икономическа и финансова 
нестабилност. 
 
√ Инфлацията на хранителните продукти поставя натясно развиващите се пазари 
Страните с развиващи се икономики са изправени пред нова вълна от вълнения 
Световните цени на хранителните продукти се покачват от две години насам, подхранвани от сътресенията на COVID-19 и 
климатичните проблеми. Сътресенията в предлагането на зърнени култури и масла, предизвикани от руската инвазия в 
Украйна, доведоха до рекордни стойности през февруари и след това през март, пише Reuters. 
Нивата на инфлация се повишиха рязко, като повишаването на цените на енергията увеличи натиска. Турция или 
Аржентина с годишна инфлация от 70% и около 60% може да са крайни случаи, но в страни от Бразилия до Унгария 
показателите са двуцифрени. В сравнение с това инфлацията в САЩ от 8,3% изглежда скромна. 
Нарастващите цени на храните са гореща тема в развиващите се пазари, което повишава риска от граждански вълнения с 
отзвук от Арабската пролет и поставя политиците в затруднено положение - да се намесят с фискална подкрепа, за да 
облекчат положението на населението, или да защитят държавните финанси. 
По данни на Международния валутен фонд храните са най-голямата категория в инфлационните кошници - набор от стоки, 
използвани за изчисляване на разходите за живот - в много развиващи се страни, като в Индия и Пакистан те са около 
половината, а в страните с ниски доходи - средно около 40 %. 
Протекциите на производителите на храни са засилени: През уикенда Индия обяви забрана за износ на пшеница, а 
Индонезия спря износа на палмово масло, за да контролира покачващите се цени у дома в края на април. 
И тъй като войната в Украйна нарушава не само доставките на храни, но и на торове, инфлацията при храните може да 
бъде по-дълготрайна, заяви Марсело Карвальо, ръководител на отдела за глобални изследвания на развиващите се пазари 
в BNP Paribas, пред Ройтерс. 
"Това ще остане", каза Карвальо. "Храната е много значима - когато има промяна в цените на храните, възприятието 
за инфлация се засилва - това подхранва инфлационните очаквания, които по-лесно се разколебават." 
В Египет, един от най-големите вносители на пшеница в света, инфлацията се покачи с над 13% през април и се очаква 
страната отново да повиши лихвените проценти на заседание на централната банка тази седмица, след като в средата на 
март девалвира валутата си с 14%. 
Политиците на развиващите се пазари, които повишиха лихвените проценти със стотици базисни пунктове кумулативно от 
2020 г. насам, за да ограничат ценовия натиск и да осигурят на инвеститорите премия за облигациите спрямо нарастващата 
доходност в САЩ, трябва да балансират между укротяването на инфлацията и поддържането на крехкия растеж в момент 
на повишаване на глобалните лихвени проценти. 
Според прогнозите на Световната банка развиващите се икономики може да се разширят само с 4,6% през тази година в 
сравнение с по-ранната прогноза за 6,3%. 
Полина Курдявко, ръководител на отдел "Дълг на страните от Източна Европа" в BlueBay Asset Management, казва, че 
правителствата имат три възможности: Да предоставят по-големи субсидии на потребителите или да се откажат от ръста 
на цените и да се изправят пред инфлация и социални вълнения, или да направят нещо средно. 
"Няма лесни решения", казва Курдявко. 
Редица държави са въвели мерки. Турция повиши минималната работна заплата с 50% през декември, за да се справи с 
валутния срив и скока на инфлацията. Чили също ще повиши минималната заплата през тази година. Правителството на 
Южна Африка обсъжда дали да увеличи безвъзмездните социални помощи, въведени през 2020 г., и да направи схемата 
постоянна.  
Икономистите се опасяват, че развиващите се икономики са изправени пред нова вълна от вълнения заради последните 
увеличения на цените на храните. Северна Африка, където хранителната инфлация допринесе за бунтовете от Арабската 
пролет преди десетилетие, изглежда особено уязвима, заяви Беата Яворчич, главен икономист в Европейската банка за 
възстановяване и развитие. 
"Иронията на тази война е, че докато всички очакваха Русия да изпадне в криза, всъщност именно страните от 
Северна Африка са по-близо до извънредна ситуация поради високите цени на храните", каза тя. 
Очаква се обаче болката да се разпростре и по-нататък: Три четвърти от държавите, за които се очаква да бъдат с висок 
или екстремен риск от граждански вълнения до четвъртото тримесечие на 2022 г., са страни със средни доходи, съобщи 
миналата седмица консултантската компания Verisk Maplecroft. 
Успокояването на инфлационния натиск чрез разходи ще бъде свързано с фискална цена, която може да доведе до 
проблеми по-нататък, каза Карвальо от BNP. 
"На развиващите се пазари фискалните грехове се прощават, но не се забравят", каза той. "През последните няколко 
години всички се чувстваха така, сякаш имат празен чек... отчасти защото лихвите бяха толкова ниски. Сега, когато 
лихвените проценти се повишават, става малко по-трудно." 
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√ Оптимизъм за отварянето в Китай доведе до нов ръст на цените на петрола 
West Texas Intermediate се повиши близо до $114 за барел, след като падна във вторник 
Петролът скочи след допълнителни признаци на затягане на ключови пазари на продукти в САЩ и спекулации, че Китай 
може да се приближава към облекчаване на блокиранията и други антивирусни мерки, които намалиха търсенето на суров 
петрол в най-големия вносител в света. 
West Texas Intermediate се повиши близо до $114 за барел, след като падна във вторник. Американският петролен институт 
съобщи, че запасите от бензин са паднали с повече от 5 милиона барела миналата седмица, според запознати с данните, 
които също показват по-ниски запаси от суров петрол. Официалните данни идват по-късно в сряда. 
Цените паднаха до 112 долара за барел във вторник, след като администрацията на Байдън обяви, че ще калибрира 
политиката си за санкции в опит да насърчи диалога с Венецуела. Министерството на финансите позволява на Chevron да 
договори лиценза си с PDVSA, но повече сондажи или увеличаване на приходите за режима не са разрешени. 
Междувременно в Азия търговците търсят сигнали, че китайските служители може да са готови да облекчат ограниченията, 
наложени на Шанхай и други градове, за борба с огнището на коронавирус, което потенциално съживява потреблението 
на енергия. Основният търговски център отново не съобщи за нови случаи извън карантината. 
Петролът е на път за шесто месечно покачване - потенциално най-добрият цикъл от десетилетие - тъй като нарастващото 
търсене и прекъсванията от войната в Украйна се комбинират, за да подкрепят печалбите. Покачването допринася за по-
висока инфлация и председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обеща във вторник, че централната банка на САЩ 
ще продължи да повишава лихвените проценти, докато има ясни доказателства, че покачването на цените се забавя. 
„Данните за запасите в САЩ се оказаха в подкрепа на петрола“, каза Уорън Патерсън, базиран в Сингапур ръководител 
на стратегията за суровини в ING Groep NV. „Затягащият се пазар на бензин, докато се насочваме към сезона на 
отпуските, трябва да подпомогне търсенето на суров петрол, като се има предвид необходимостта от по-високи 
обороти на рафинериите." 
Петролните пазари са в обратно контанго, възходящ модел, при който краткосрочните цени се търгуват над тези по-далеч. 
Спредът между двата най-близки договора на WTI през декември е близо 13 долара за барел, спрямо 5 долара в началото 
на годината. 
Цените на бензина в САЩ, както фючърсните договори, така и по бензиностанциите - достигнаха безпрецедентни нива, 
въпреки че президентът Джо Байдън нареди огромно освобождаване на суров петрол от стратегическите резерви. 
Наличностите на бензин вече са намалели с около 3% през 2022 г. и са под средното за петгодишната сезонна стойност. 
Цените на бензина на дребно се покачиха над 4 долара за галон във всички американски щати за първи път, като 
Калифорния, най-скъпият щат, очаква средните цени да са над 6 долара за галон, според данни от автоклуб AAA. 
 
3e-news.net 
 
√ Нарастването на българската икономика се забавя през първото тримесечие на 2022 година 
На тримесечна база БВП се повишава с 1.0% спрямо 1.4 на сто през последното тримесечие на миналата година, сочат 
експресните оценки на НСИ 
През първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на 
предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г., сочат сезонно изгладените данни на Националния 
статистически институт (НСИ). 
 

 
 
Според експресните оценки на НСИ, за първото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 30 402.3 млн. 
лева (виж таблицата по-горе). Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2022 г. е 25 856.0 млн. лeвa. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 86.5%, което в стойностно 
изражение възлиза на 26 310.6 млн. лева. През първото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 4 812.9 млн. 
лв. и заема 15.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. 
Тримесечни изменения* 



16 

 

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%. 
За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%. 
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване, през първото тримесечие на 2022 г. причина за 
регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на 
крайното потребление с 1.7%. 
 

 
 
Годишни изменения* 
През първото тримесечие на 2022 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.5%. 
Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1% през 
първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. 
Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 13.6%. 
*В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „...най-
ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните 
сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното 
тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни 
показатели на националните сметки...“. 
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на 
последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за 
които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. 
Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2022 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. 
Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем 
в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно 
изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува 
предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2022 г. на 8 юни 2022 година. 
 
√ Ново ускоряване на инфлацията до 14.4% през април отчете НСИ 
Нарастването на потребителските цени се доближава до най-високото им ниво от май 2008 година по време на 
световната финансова криза 
Поскъпването на потребителските стоки и услуги се ускорява през април до 14.4%, като се доближава до най-високото 
ниво от финансовата криза, когато през май 2008 година Националният статистически институт (НСИ) отчете 15.0% годишна 
инфлация. 
Индексът на потребителските цени (ИПЦ)* за април 2022 г. спрямо март 2022 г. е 102.5%, т.е. месечната инфлация е 2.5%. 
Инфлацията от началото на годината (април 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 7.8%, а годишната инфлация за април 2022 
г. спрямо април 2021 г. е 14.4%. 
Средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г. спрямо периода май 2020 - април 2021 г. е 7.0%, сочат 
още данните на НСИ. 
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Потребителските цени по група стоки и услуги 
През април 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 4.5%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 
- облекло и обувки - увеличение с 6.4%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.7%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.5%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
- транспорт - увеличение с 3.5%; 
- съобщения - увеличение с 0.4%; 
- развлечения и култура - цените остават на равнището от миналия месец; 
- образование - увеличение с 0.2%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 2.6%; 
- разнообразни стоки и услуги - намаление с 2.9%. 
През април 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 3.0%, брашно - с 4.0%, хляб - с 
3.1%, макаронени изделия - с 1.1%, месо от едър рогат добитък - с 3.2%, свинско месо - със 7.8%, агнешко месо - с 12.9%, 
месо от домашни птици - с 10.2%, малотрайни и трайни колбаси - съответно със 7.6 и 5.0%, мляно месо (кайма) - с 5.0%, 
пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 2.8 и 1.2%, кисело мляко - с 4.3%, сирене - с 4.4%, кашкавал - с 
3.5%, извара - с 2.8%, яйца - с 5.2%, млечни масла - с 3.9%, олио - с 4.0%, ябълки – с 1.6%, цитрусови и южни плодове - с 
1.3%, домати - с 20.8%, зеле - с 5.8%, пипер - с 16.3%, зрял лук - с 11.0%, чесън - с 2.0%, кореноплодни зеленчуци (моркови 
и червено цвекло) - с 6.9%, маслини – с 3.0%, леща - с 4.4%, картофи - с 8.9%, захар - с 4.7%, оцет - с 2.9%, сол - с 2.8%, 
минерална вода – с 3.8%, газирани напитки - с 0.7%, ракии - с 3.4%, вина - с 1.8%, и други. 
През април 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: прясна и охладена риба - с 2.4%, 
краставици - с 12.1%, листни зеленчуци - с 0.1%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.8%, чай - с 0.5%, и други. 
През април 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
облекло и обувки - съответно с 6.2 и 7.0%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 3.3%, въглища - с 4.8%, дърва 
за отопление - с 2.6%, пелети - с 1.9%, мебели - с 2.9%, хладилници - с 1.2%, прахосмукачки - с 0.8%, препарати за почистване 
на съдове - с 5.4%, прахове за пране - с 2.2%, дизелово гориво - с 6.0%, автомобилен бензин А95Н - с 3.5%, автомобилен 
бензин А100Н - с 3.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.7%, метан за ЛТС - с 11.4%, автобусен транспорт - с 3.4%, пътнически 
таксита - с 1.7%, пътнически въздушен транспорт – с 13.2%, вестници - с 9.1%, услуги по обществено хранене - с 2.7%, 
бръснаро-фризьорски услуги – с 1.2%, козметични продукти - с 1.2%, и други. 
През април 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените 
при: готварски печки - с 0.5%, бойлери - с 0.2%, почистващи и дезинфекционни средства - с 0.9%, мобилни телефонни 
апарати - с 2.0%, телевизори - с 0.8%, таблети и лаптопи - съответно с 0.2 и 1.4%, електронни игри - с 3.8%, цветарство - с 
3.7%, продукти за лична хигиена - с 0.2%, застраховки - с 0.4%, и други. 
През април 2022 г. цените на лекарствените продукти остават на равнището си от предходния месец, а лекарските и 
стоматологичните услуги са се увеличили - съответно с 0.6 и 0.5%. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ)* 
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за април 2022 г. спрямо март 2022 г. е 102.1%, т.е. месечната инфлация е 2.1%. Инфлацията от началото на годината (април 
2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 6.8%, а годишната инфлация за април 2022 г. спрямо април 2021 г. е 12.1%. 
Средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г. спрямо периода май 2020 - април 2021 г. е 5.9%. 
Според ХИПЦq през април 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се 
променили, както следва: 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 4.2%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%; 
- облекло и обувки - увеличение с 5.9%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.9%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.6%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
- транспорт - увеличение с 3.4%; 
- съобщения - увеличение с 0.4%; 
- развлечения и култура - увеличение с 0.3%; 
- образование - увеличение с 0.2%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 2.1%; 
- разнообразни стоки и услуги - намаление с 1.4%. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
за април 2022 г. спрямо март 2022 г. е 102.9%, а от началото на годината (април 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 109.1%. 
През април 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се 
променили спрямо предходния месец, както следва: 
- хранителни продукти - увеличение с 4.5%; 
- нехранителни стоки - увеличение с 1.8%; 
- услуги - увеличение с 0.2%. 
*Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС по 
стандартите на „Евростат“. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към 
еврозоната. За разлика от ХИПЦ, ИПЦ e показател само за България и разликата е в теглата на включените в индекса стоки 
и услуги, тъй като и двата индекса изследват едни и същи стоки и услуги. 
 
√ Понижение с 26.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 339.62 лв. за MWh с ден за доставка 18 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 339.62 лв. за MWh и обем от 65 768.90 MWh с ден за доставка 18 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е спад с 
26.6   % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 312.26 лв. за MWh, при количество от 31 860.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 908.70 MWh) е на цена от 366.97 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 403.82 лв. за MWh и количество от 2865.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 17 часа – 234.41 лв. за MWh (2456.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 547.63 лв. за 
MWh при количество от 2928.8  MWh 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 357.76 лв. за MWh при количество от 2683.7 MWh. 
Спрямо стойността от 462.59 лв. (236.52 евро) за MWh за 17 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 18 май 2022 г. намалява до 339.62 лв. за MWh (спад с 26.6 %) по данни на БНЕБ или 173.64 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 265.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 455.21 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     20,96%    1068 
Кондензационни ТЕЦ   50,95%    2596.35 
Топлофикационни ТЕЦ   4,41%    224.61 
Заводски ТЕЦ    1,84%    93.93 
ВЕЦ     0,20%    9.95 
Малки ВЕЦ    5,64%    287.28 
ВяЕЦ     1,13%    57.7 
ФЕЦ     14,28%    727.69 
Био ЕЦ      0,59%     30.24 
Товар на РБ         3765.25 
Интензитетът на СО2 е 459g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
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√ Сериозен спад в цените на електроенергията по регионалните борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 173,64 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 225,10 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 173,64 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 159,66 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
187,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 280,00 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 17 ч и тя ще бъде 
119,85 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 92 348,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 18 май ще бъде 225,10 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 134,03 гвтч. Максималната цена ще бъде 265,29 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 24 ч и тя ще бъде 182,92 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 май е 206,97 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 204,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 286,99 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 170,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 134,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 май на Словашката и Чешка енергийна борса е 206,97 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 286,99 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 170,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 май е 207,41 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
205,80 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 39 756,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 286,99 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 170,98 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 206,97 евро/мвтч на 18 май. Пиковата цена ще бъде 204,92 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 471 780,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 286,99 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 170,98 евро/мвтч. 
 
√ Германия настоява за минимална цена от 60 евро за въглеродните пазари в ЕС 
Страната отхвърля идеите, че може да има спекулации на пазара на емисии 
Отхвърляйки твърденията за спекулации на въглеродния пазар на ЕС, Германия твърдо стои зад идеята за минималната 
цена от 60 евро за тон CO2 на въглеродния пазар, заявявайки, че това ще се гарантира и чрез национални мерки, ако ЕС не 
предприеме действия. След като цените на въглеродния пазар на ЕС се покачиха през 2021 г., столиците на ЕС сега се 
възползват от шанса за реформа, докато дискусиите в Брюксел продължават относно предложената ревизия на 
директивата на ЕС за търговията с емисии (СТЕ). Много правителства са недоволни от бързото покачване на цените на 
въглерода, което обвиняват, че повишава и цената на електроенергията. 
Сред критиците е Полша, която настоява за „дълбока реформа на системата за търговия с емисии, която ще вземе предвид 
текущата ситуация на енергийния пазар“.Полският министър-председател Матеуш Моравецки дори говори за 
„спекулативен балон“, позиция, подкрепена от Испания, Унгария и други правителства на източнчата част на ЕС, които се 
страхуват от реакция на избирателите в лицето на покачващите се цени. 
Минимална цена 
Невъзмутимо от критиците, германското правителство, от друга страна, иска да гарантира, че цените се поддържат 
достатъчно високи, за да насърчат частните инвестиции в нисковъглеродни технологии. „Ние със сигурност подкрепяме 
засилването на системата за търговия с емисии“, каза Патрик Грайхен, държавен секретар на Германия по климата, по 
време на среща на министрите на околната среда на ЕС през декември, припомня Euractiv. 
За германското правителство цена от около 60 евро за тон изглежда като оптимална средна позиция между амбициозни 
действия в областта на климата и социалното приемане. Малко след като дойде на власт миналата година, новото 
германско правителство изрази позицията си по този въпрос много ясно. „Искаме минимална цена на въглерода в цяла 
Европа“, каза Грайхен през декември. 
В коментар пред изданието министерството на икономиката и климатичните действия потвърди продължаващата 
подкрепа на Германия за „амбициозна реформа – включително минимална цена“ за квотите за емисии на ЕС. „Ако 
Европейският съюз не се съгласи за минимална цена, германското правителство ще вземе решение за национални мерки, 
за да гарантира, че цената на CO2 няма да падне под 60 евро/тон CO2 в дългосрочен план“, споделите говорител на 
управляващите. 
За Берлин основният приоритет е да осигури сигнал за минимална цена, който да стимулира решенията за декарбонизация 
от частния сектор - позиция, поддържана от компаниите за комунални услуги и фирмите за търговия на дребно. „За по-
голяма сигурност на инвестициите Германия и ЕС се нуждаят от незабавно по-нататъшно развитие на търговията с емисии 
със съпътстващи мерки за релевантен сигнал за цената на CO2,“ се казва в писмо от 2017 г. на индустриална коалиция от 
52 големи компании, включително Aldi, Puma и Siemens. 
Съвсем наскоро проучване от 2021 г., проведено от VKU, асоциацията на местните комунални услуги, установи, че 69,4% от 
местните комунални услуги виждат липсата на планиране и сигурност на инвестициите като най-голямата бариера пред 
германската Energiewende (основната идея за зеления преход в Германия, бел.ред.). 56,3% от членовете посочват 
реформата на цените на въглеродните емисии като основен приоритет за германското правителство. 
Проблемът със спекулациите 
За разлика от Полша, Унгария или Испания, германското правителство не изрази опасения относно предполагаеми 
спекулации със СТЕ, което отразява нежеланието на Европейската комисия да се намеси на пазара. След като Европейският 
орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува доклада си през март, Берлин беше готов да сложи край на този въпрос. 
„Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е разследвал това и не е намерил доказателства за манипулация на 
пазара“, споделиха от германското министерството на климата. 
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„Въпреки това той препоръчва повишаване на прозрачността при търговията с емисии. Федералното правителство ще 
проучи внимателно препоръките на ESMA“, добави той. Не всички германски политици обаче споделят една и съща идея. 
Питър Лиз, консервативен евродепутат, който е водещ докладчик по прегледа на СТЕ в Европейския парламент, каза, че 
въпросът за спекулациите трябва да бъде разгледан. Лиз цитира скорошен пример, при който цените на въглерода се 
повишиха с 10% на базата на на статия, публикувана от финансовата информационна агенция Bloomberg. 
Цената се измени „без промяна на основните принципи! Това означава, че тук има някои спекулации“, категоричен бе той. 
Това, че „нищо не трябва да се случва, не е задоволителен отговор за мен“, каза той, подкрепяйки призивите на други 
евродепутати да овладеят спекулациите относно ETS. Лизе е от партията ХДС на Ангела Меркел и възгледите му не 
отразяват тези на сегашната управляваща коалиция в Берлин, която включва лявават СДП, Зелените и либералите. 
 
√ ЕС прие правилата за модернизация на енергийната си инфраструктура с поглед към ВЕИ и водорода 
До 2030 г. в Европа трябва да има 40 GW електролизьори, сочат плановете на Съвета 
Европейския съвет прие преработен регламент за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E). Новите правила имат за 
цел да се модернизира, декарбонизира и свърже трансграничната енергийна инфраструктура на държавите членки, за да 
може ЕС да постигне своите цели за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преразгледаният регламент има още 
за цел да продължи да гарантира пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките. Приемането беше 
предшествано от постигането на предварително споразумение с Европейския парламент през декември 2021 г. и 
представлява последният етап от процедурата на приемане, съобщиха от Европейския съвет. 
Наред с останалото, съгласно новите правила ще се прекрати подкрепата за нови проекти за природен газ и нефт и ще се 
въведат задължителни критерии за устойчивост за всички проекти. Новите правила ще опростят и ускорят процедурите за 
издаване на разрешения и лицензи. 
Преразгледаните правила поставят акцент върху ролята енергията от възобновяеми източници по отношение на всички 
активи, включително интелигентните газопреносни мрежи. Те ще дадат възможност за необвързващо сътрудничество в 
областта на планирането на разположени в морето мрежи 
Припомняме, че на 15 декември 2020 г. Европейската комисия представи предложението си за преразглеждане на TEN-E. 
В преразгледания регламент за TEN-E се определят 11 приоритетни коридора и 3 приоритетни тематични области, които 
да бъдат разработени и свързани помежду си. Актуализират се категориите инфраструктури, които са допустими за 
подпомагане, като акцентът се поставя върху декарбонизацията и се добавя нов фокус върху разположените в морето 
електроенергийни мрежи, инфраструктурата за водород и интелигентните мрежи. Това ще бъде осъществено най-вече 
чрез проекти от общ интерес (ПОИ), допустими за финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа за периода 
2021 – 2027 г. Списъкът на ПОИ се приема от Комисията под формата на делегиран регламент въз основа на оценка от 
т.нар. регионални групи. ПОИ се ползват от редица предимства, но няма гаранции, че всеки проект от списъка на ПОИ ще 
бъде финансиран от ЕС. 
Съветът постигна общ подход за TEN-E на 11 юни 2021 г. Председателството на Съвета и преговарящите от Европейския 
парламент постигнаха предварително политическо споразумение в тристранните преговори на 15 декември 2021 г. 
Европейският парламент прие позицията си по регламента на първо четене на 5 април 2022 г. Новият регламент ще бъде 
публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила.  
Припомняме, че 75% от емисиите на парникови газове в ЕС днес се дължат на производството и потреблението на енергия. 
Преходът към чиста енергия е предпоставка за това ЕС да поеме по пътя към неутралност по отношение на климата до 
2050 г. и сериозна възможност за стимулиране и подкрепа на възстановяването на икономиката на ЕС от пандемията от 
COVID-19. 
Понастоящем Съветът работи по редица законодателни предложения в подкрепа на енергийния преход на ЕС. 
ЕС е решен да намали драстично своите емисии на парникови газове, за да стане неутрален по отношение на климата до 
2050 г. През декември 2020 г. Европейският съвет одобри целта за намаляване на нетните емисии на ЕС с най-малко 55% 
до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. – необходима междинна стъпка за постигане на целта за 2050 г. 
Като основен фактор, допринасящ за емисиите на ЕС, енергийният сектор ще трябва да претърпи дълбока трансформация 
в посока към декарбонизация. 
В Европейския зелен пакт и пакета „Подготвени за цел 55“ са набелязани целите и действията на ЕС за енергийния преход. 
Водородът е смятан за енергоносителя на бъдещето, който може да спомогне за декарбонизиране на секторите с високи 
емисии като енергоемките отрасли и транспорта. 
През юли 2020 г. Комисията прие своята стратегия за водорода и изтъкна, че в плана на ЕС за възстановяване водородът 
има инвестиционен приоритет. В подкрепа на инвестициите и за насърчаване на търсенето в енергийния сектор тя основа 
Европейския алианс за чист водород, в който участват представители на промишлеността, гражданското общество и 
националните и регионалните органи. 
В заключенията си от декември 2020 г. Съветът призна важната роля на водорода, особено от възобновяеми източници, 
за: 
- постигането на целите на ЕС за декарбонизация 
- икономическото възстановяване в контекста на COVID-19 
- приноса за конкурентоспособността на ЕС на световната сцена. 
Съветът подчерта, че е необходимо пазарът на ЕС на водород да се разшири значително и да се превърне в конкурентен, 
ликвиден и привличащ инвестиции пазар. Министрите изтъкнаха и важната роля, която интегрирането на енергийните 
системи, секторната интеграция и електрификацията могат да изиграят за стимулирането на енергийната ефективност. 
Съветът отправи искане към Комисията да продължи работата по изготвянето и привеждането в действие на стратегията 
на ЕС за водорода. Освен това той прикани Комисията да очертае начините за постигане на целите от пътната карта за 
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инсталиране в ЕС на електролизьори за водород от възобновяеми източници с мощност от поне 6 GW до 2024 г. и 40 GW 
до 2030 г. 
Интеграция на енергийната система 
За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да трансформира из основи енергийната 
си система в интегрирана енергийна система с висок дял на енергията от възобновяеми източници и значителни 
подобрения на енергийната ефективност. Системната интеграция означава свързване на енергийните сектори помежду им 
и със секторите на крайното потребление, каквито са сградите, транспорта и промишлеността. Тя е икономически и 
технически по-ефективна и преодолява загубите на топлина. 
В стратегията си за интегрирането на енергийната система Европейската комисия предложи да се изгради по-кръгова 
енергийна система, в чиято основа стои енергийната ефективност. Това ще спомогне да се осигури повече и по-
екологосъобразна електроенергия за секторите като транспорта и промишлеността и да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива, в това число водорода, в секторите, в които декарбонизацията е по-трудна. 
Министрите на енергетиката от ЕС обсъдиха интеграцията на енергийната система на неформална видеоконференция през 
декември 2020 г. Те обмениха мнения по приоритетните мерки на политиката и предизвикателствата при актуализирането 
на регулаторната рамка на ЕС, за да се улесни интегрирането на енергийната система. 
Трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E): 
Политиката за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), която стартира през 2013 г. подкрепя трансгранични проекти 
за свързване на енергийните мрежи на държавите членки, както и за стимулиране на интегрирането на енергията от 
възобновяеми източници. 
Целта на новия регламент за TEN-E е да се модернизира, декарбонизира и свърже трансграничната енергийна 
инфраструктура на ЕС, за да се помогне на ЕС да постигне своите цели за неутралност по отношение на климата до 2050 г. 
Освен това регламентът има за цел да продължи да гарантира: 
 - пазарната интеграция 
- конкурентоспособността 
- сигурността на доставките. 
През юни 2021 г. Съветът постигна общ подход по новото законодателство, като реши да прекрати подкрепата за нови 
проекти за природен газ и нефт и да въведе за всички проекти задължителни критерии за устойчивост. Освен това той 
постави специален акцент върху енергията от възобновяеми източници във връзка с всички активи, включително 
интелигентните газопреносни мрежи. 
Съветът и Парламентът постигнаха предварително споразумение по преразгледаното законодателство през декември 
2021 г. Съветът прие окончателния регламент през май 2022 г. 
Привеждане на енергийния сектор в съответствие с целите в областта на климата 
Ангажиментът за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г., който 
е обвързващ по силата на европейското право в областта на климата, изисква ЕС да преразгледа своето законодателство 
и цели в областта на енергетиката. За тази цел Комисията предложи да бъдат преразгледани: 
Директивата за енергийната ефективност: 
Директивата за енергията от възобновяеми източници 
С Директивата относно енергийната ефективност ЕС въведе мерки за повишаване на икономиите на енергия чрез по-
ефективно използване на енергийните доставки Предложеното преразглеждане на директивата включва цел за енергийна 
ефективност от 36% за крайното потребление на енергия и 39  за първичното енергийно потребление в сравнение с 
настоящата водеща цел от 32,5%. 
Директива за енергията от възобновяеми източници има за цел да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници 
в икономиката на ЕС. Настоящата цел, определена в директивата за 2030 г., е 32%. Преразгледаното предложение на 
Комисията трябва да достигне най-малко 40% от енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар на ЕС до 
2030 г. 
Понастоящем Съветът обсъжда двете предложения с оглед на постигането на общ подход, след което да се пристъпи към 
преговори с Европейския парламент за финализирането на текстовете, които в крайна сметка ще се превърнат в право на 
ЕС. 
 
√ Европейските акции поскъпнаха, следваха тренда на световните пазари, които възстановят загуби от миналата 
седмица 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение завърши британският FTSE 100 
Европейските фондови пазари се повишиха във вторник, следвайки представянето на индексите в Азиатско-тихоокеанския 
регион (АТР), следвайки тренда на световните пазари от понеделник, които се опитват да наберат възходяща инерция и да 
се възстановят от нестабилността на миналата седмица. 
Търговците продължават да следят конфликта в Украйна и да оценяват новите статистически данни. В понеделник се 
появиха новини, че над 260 украински бойци, включително някои от тях тежко ранени, са били евакуирани от 
стоманодобивния завод "Азовстал" - последна крепост на украинските сили в разрушения град Мариупол - и отведени в 
райони под контрола на Русия, съобщиха украински военни. 
След като Финландия и Швеция обявиха желанието си да се присъединят към военния съюз НАТО, всички погледи са 
насочени към Русия и нейната реакция. Москва вече изрази възмущението си от идеята за разширяване на стария си враг 
НАТО, а руският президент Владимир Путин заяви в понеделник, че разширяването на НАТО "е проблем". Въпреки че Русия 
обеща ответни мерки, но все още не се знае как ще действа. 
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Икономиката на 19 държави от еврозоната e нараснала с 0.3% през първото тримесечие на 2022 година в сравнение с 
предходното, сочат ревизираните данни на Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. По този начин 
показателят се е подобрил спрямо предварителната оценка от 0.2%, докато анализаторите на Trading Economics са 
очаквали преразглеждане на предварително обявеното ниво. 
На годишна база БВП на еврозоната е нараснал с 5.1% през януари-март, а не с предварително обявените 5%. Експертите 
не прогнозираха преразглеждане на този показател. 
Европейската комисия (ЕК) понижи прогнозите си за растежа на БВП на еврозоната през 2022 г. от 4% на 2.7%, както беше 
обявено през февруари. Прогнозата за растежа на БВП за 2023 г. беше влошена от 2.7% на 2.3%. 
Същевременно равнището на безработица в Обединеното кралство, изчислена по методологията на Международната 
организация на труда (МОТ), е спаднала до 3.7% през периода януари-март, което е най-ниското ниво от декември 1974 г. 
насам, сочат данни на Националната статистическа служба на Обединеното кралство (ONS). 
Между декември 2021 г. и февруари 2022 г. безработицата възлиза на 3.8%, докато икономистите, анкетирани от The Wall 
Street Journal, не очакваха промяна на показателя. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 1.68%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше германският DAX (+1.47%), следван от италианският FTSE MIB 
(+1.38%), френския CAC 40 (+1.29%), испанския IBEX 35 (+1.09%) и британския FTSE 100 (+0.86%). Възходящият тренд се 
запази до края на сесията, а за накои индикатори дори се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
завърши британският FTSE 100. 
Акциите на регистриранта в Люксембург платформа за електронна търговия InPost S.A., които отбелязаха ръст от 8.21%, 
излязоха на върха на Stoxx 600. 
Сред поскъпналите бяха книжата на Clariant, които се повишиха със 7.35%, след като швейцарската химическа компания 
съобщи, че отложеният досега годишен финансов отчет ще бъде публикуван на 19 май и че ще прекрати споразумението 
за управление с най-големия акционер Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). 
Цената на книжата на британската тютюнева компания Imperial Brands се повиши с 6.32%, след силни резултати и 
оптимистични насоки, които удовлетвориха акционерите и пазарните участници. 
Акциите на Engie S.A. се повишиха с 5.33%. Приходите на френската енергийна компания почти се удвоиха през първото 
тримесечие, след което компанията подобри и прогнозата си за 2022 г. 
В дъното на европейския индекс на сините чипове спаднаха акциите на шведската инвестиционна компания Storskogen 
Group, които се понижиха с 16.99% след като обяви резултатите си за първото тримесечие. 
Сред губещите бяха и книжата на норвежкия производител на полупроводници Nordic Semiconductor ASA, които се 
понижиха с 1.52%. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото прехвърли прага от 1,05 долара 
Курсът на еврото днес прехвърли прага от 1,05 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0536 долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0541 долара. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на надеждите за ръст на търсенето в Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на надеждите за възстановяване на търсенето в Китай, 
след като страната започна постепенно да облекчава някои от строгите ограничителни мерки срещу разпространението на 
COVID-19, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,83 долара, или 0,74%, до 112,8 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,32 долара, или 1,17%, до 113,7 долара за барел. Двата бенчмарка 
поевтиняха с около 2% в предходната сесия. 
Във вторник Шанхай постигна дългоочакваната цел от три поредни дни без регистриран нито един нов случай на COVID-19 
извън карантинираните зони, след като в понеделник представи планове за прекратяване на локдауна, който продължи 
повече от шест седмици. 
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„Отвъд краткосрочната перспектива, по-добрите новини за Китай предлагат пробив на пазара под формата на по-голямо 
търсене на петрол и по-високи цени, което е положително за производителите, но вредно за нагласите на потребителите“, 
коментира Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
Запасите на суров петрол и бензин в САЩ паднаха миналата седмица, съобщиха пазарни източници, цитирайки данни на 
Американския петролен институт. 
„Покачващите се цени на дизела и дестилатите, заедно с ограничените запаси от суров петрол, подкрепят WTI“, каза 
старши анализаторът на OANDA Джефри Хейли. 
Въпреки това все още има натиск върху цените след съобщения, че Съединените щати ще позволят на Chevron Corp. да 
договори лиценза си с държавната венецуелска петролна компания PDVSA. Компанията обаче не може да добива или 
изнася петрол от венецуелски произход. 
„Предложените промени могат в крайна сметка да доведат до повече суров петрол на пазара“, каза Хейли. 
В Съединените щати председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обеща във вторник, че централната банка ще 
увеличи лихвените проценти толкова високо, колкото е необходимо, за да потисне скока на инфлацията, който според 
него застрашава основите на икономиката. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Ще успеят ли управляващите да спрат протестната вълна в страната и с какви мерки? В студиото Йордан Терзийски 
от "Продължаваме промяната", Явор Божанков от БСП и Станислав Балабанов от "Има такъв народ" 

- Ефективно ли е управлението на кризите? Разговор с Теменужка Петкова от ГЕРБ 
- Протестни шествия в столицата и в страната – предаваме на живо от горещите точки 
- Антикризисни мерки на фона на протести – ще оцелее ли управляващата коалиция – анализаторите Стойчо 

Стойчев, Юри Асланов, Слави Василев и Димитър Ганев 
НТВ, „Здравей, България“ 

- София под блокада. Превозвачи, служители на градския транспорт и таксиметрови шофьори излизат на протест. 
Ще се стигне ли до затваряне на ключови пътни артерии и булеварди 

- Управляващи и опозиция за мерките срещу ценовата криза. Гости: Любомир Каримански от „Има такъв народ“ и 
Деница Сачева от ГЕРБ-СДС 

- На прага на летния сезон и в очакване на първите туристи. Има ли напрежение с преместването на украинските 
бежанци, настанени в хотелите? Гост - министърът на туризма Христо Проданов 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Цените счупиха 14-годишен рекорд, само за 1 месец пролетни зеленчуци поскъпнаха с 20% 
в. 24 часа - Само 1000 най-богати пенсионери няма да си вземат цялата сума, но риск най-бедните да загубят по 7-8 лв. 
в. 24 часа - Правителството се сдобри с превозвачите, но протест ще има 
в. 24 часа - Държавата може да връща 6,7 млрд. лв. на ЕС - без индексация на цени строителите спират 
в. Телеграф - Пестим 136 бона от ремонт вкъщи 
в. Труд - Тотален разпад на държавата 
в. Труд - Версия: Стрелба и кръв заради загубен финал 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Телеграф - За 5 месеца работа: Депутатите натрупаха общо 270 отсъствия 
в. Телеграф - Изпитите глътнаха над 1 млн. лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мачей Шимански, посланик на Полша в България: С удара по газа дори за братска България Русия доказа, че 
използва енергията за политически натиск 
в. Телеграф - Шефът на ПСС-Благоевград Георги Ботев: Началото на лятото е най-опасно за планинарите 
в. Труд - Великият майстор на Великата ложа на Русия Андрей Богданов, пред "Труд": Масоните трябва да съхраним моста 
между Запада и Русия  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Казусът Ахмед Доган 
в. Телеграф - Плочниците на прогреса 
в. Труд - Научни приноси или зайците на Фибоначи? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 май 
София 

- От 10.00 до 11.00 ч. работниците и служителите в Столична община, Район Красна поляна ще преустановят работа 
за един час и няма да обслужват граждани, като са решени да отстояват исканията си за увеличение на заплатите 
с 30% със задна дата от 01.01.2022 г. докрай. Едночасовата предупредителна стачка на работниците и служителите 
е следствие на процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове, стартирала през м. април 2022 
г. и липсата на увеличение на работните заплати през тази година. 
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- От 16.00 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство вицепрезидентът Илияна 
Йотова ще участва в церемонията по връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Международни 
отношения“.  В 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще открие изложбата „Яна Язова 
– родолюбката на XX век“. 

- Министърът на електронното управление Божидар Божанов заминава за Брюксел, където в периода 18-19 май ще 
проведе работни срещи с висши представители на Европейската комисия. Електронното управление, 
киберсигурността и електронната идентификация ще бъдат основни теми в разговорите с европейския комисар за 
вътрешния пазар Тиери Бретон; генералния директор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към 
ЕК Роберто Виола; заместник-председателя на ЕК Вера Йоурова; заместник-председателя на Комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите Андрус Ансип; генералния директор на Digital Europe Сесилия 
Бонфелд-Дал; директора на CERT-EU Саад Кади. Срещите са по инициатива на министър Божанов, предвид 
увеличаващите се цифрови предизвикателства, актуалността и важността на киберсигурността както на 
национално, така и на европейско ниво и потенциалните ползи от постоянната й координация на най-високо ниво.  

*** 
Благоевград. 

- От 9.00 до 12.00 часа в зала 215, Учебен корпус № 8 в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведат безплатни прегледи и 
диагностика на плоскостъпие при деца и юноши ще се проведат. 

 *** 
Варна. 

- От 16.00 часа в голямата конферентна зала на хотел "Палм Бийч" - Златни Пясъци, гр Варна ще се проведе 
пресконференция по повод премиерата на "Читотин" по пиесата на А. Багряна, изпълнена от украински деца. 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа, в заседателната зала на Областен информационен център – Видин ще се проведе начална 
пресконференция по проект „Областен информационен център – Видин“, който Община Видин изпълнява по 
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. От 17:30 ч., в залата на Общински съвет – Видин ще бъде представен литературно-музикален спектакъл по 
книгата на Огнян Герджиков „Аз не бях политик“. 

- От 10.30 до 11.00 часа в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2, екипът на Областен информационен център-
Видин ще проведе среща с медиите. Акцент в събитието ще бъде представянето на подробно обобщение на 
зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин 
в единадесетте общини на областта. Представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси и по 
интересуващи ги теми, свързани с финансирането от Оперативните програми и други инструменти на ЕС.  

*** 
Сопот. 

- От 17.30 часа в ритуална зала „Хаджи Гьока Павлов“ ще се проведе обществено обсъждане за поемане на 
дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“, с цел погасяване на финансова корекция – проект „Водопровод“. 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 203 ще се проведе заседание на ВК за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. 

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

