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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
Cross.bg 
 
√ 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. 
"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. 
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"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. Дума 
 
√ Обмислят лимит на евтиния ток и вода за бита 
Кабинетът обмисля да въведе две тарифи за тока и за водата за бита, като със събраните допълнителни средства да се 
компенсират високите цени за бизнеса след 1 юли. Предвижда се да се изчисли разумна граница на потребление, 
достатъчна за едно домакинство месечно. Тази консумация за бита ще се плаща по настоящите по-евтини цени, докато 
всяко потребление над нея - на пазарната цена, каквато е тя за бизнеса, обясни председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. Целта е да не се субсидират хората с басейни, обясни той. Президентът на 
КТ "Подкрепа" Димитър Манолов уточни, че подобен подход се предлага и за цената на водата. 
Договорено е от 1 юли да се въведе траен режим на компенсиране, както ЕК препоръчва - докато цените са екстремни. 
Условията трябва да бъдат не по-неблагоприятни от тези, които договорихме за май и юни. Това ще позволи на 
предприятията да планират дейността си. Важна е тази предвидимост. Това каза за Bulgaria ON AIR Васил Велев.  
"Няма никаква тежест в енергетиката, там има "златен дъжд", свръхпечалби. За един месец се печели повече, отколкото 
за една година в предишните години. Разхищават се парите там, поради счупения и изкривен пазар", коментира Велев. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев обсъди членството на Северна Македония в разговор с Макрон 
Държавният глава Румен Радев проведе телефонен разговор с президента на Френската република Еманюел Макрон. 
Европейската перспектива на страните от Западните Балкани, последиците от военните действия в Украйна и променената 
среда за сигурност в Европа бяха във фокуса на разговора. 
В интерес на стабилността на Обединена Европа е всяка страна кандидат за член на Европейския съюз да отстоява 
европейските ценности, свързани с правата на нейните граждани, допълни българският президент. 
"България очаква категорични резултати от страна на Република Северна Македония в тази насока, преди да даде 
съгласието си за започване на преговори", каза още по време на разговора Румен Радев. 
Еманюел Макрон е изразил готовността на Франция да подкрепи България, така че Военновъздушните сили на страната 
ни да не загубят отбранителни способности до получаването на предплатените от България изтребители F-16. 
 
√ Кирил Петков се срещна с помощник-държавния секретар на САЩ по европейските въпроси 
Премиерът Кирил Петков се срещна с помощник-държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси 
Карън Донфрид, която днес и утре е на посещение в България. 
Двамата обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на сигурността, единния отговор на НАТО срещу войната на 
Русия в Украйна, общите енергийни проекти, както и мерки за справяне с корупцията. 
Днешният разговор е продължение на поредицата от срещи на високо ниво между Съединените щати и България, след 
като миналата седмица премиерът Кирил Петков посети Вашингтон, където се срещна с вицепрезидента на САЩ Камала 
Харис, държавния секретар Антъни Блинкен, председателя на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси, съветника по национална 
сигурност в Белия дом Джейк Съливан и заместник-държавния секретар по политически въпроси в Държавния 
департамент Виктория Нюланд. 
 
√ След антикризисните мерки: Ще поевтинее ли хлябът?  
Една от най-обсъжданите антикризисни мерки - ДДС-то на хляба от 20 става 0 процента за една година. Големият 
въпрос е значи ли това, че така хлябът ще стане по-евтин или пък, че цената му няма да се качва повече? 
Премахването на ДДС-то на хляба няма да се усети значително от българските потребители. На това мнение са както голяма 
част от производителите, така и хората. Основната причина са повишение на основните консумативи за производство на 
хляб, сред които пшеницата и високите цени на горивата. 
Според производители може да се отрази само на цената на определени видове хляб и то само с няколко стотинки и за 
кратко време. 
"Може да се отрази само на 2, 3 вида хляб, които са белият, Добруджата и типовият, те се правят по държавен 
стандарт, в които ДДС е по установен фактор", каза хлебопроизводителят Димитър Бакалов. 
Суровините за производство на хляб са с нови по-високи цени всяка седмица казват хлебопроизводители и тази мярка не 
е достатъчна за поевтиняване на хляба. 
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"Тези 20 процента, 20 стотинки и 25 стотинки, те постепенно ще изчезнат значи може в един производител да 
останат 5 или 10 стотинки, ако той реши да вдигне на работниците заплатата, транспорта, 3 или  5 стотинки и 
там ще изчезнат и няколко стотинки, ако отидат в магазина и 15-20 стотинки ще изчезнат", каза Бакалов. 
За последната година хлябът се е увеличил с почти 50 процента. Повечето потребители са скептични, че намаляването на 
данък добавена стойност ще облекчи бюджета им. Дори очакват насъщният да поскъпне. 
Новата реколта от пшеница се очаква да бъде двойно по-скъпа от миналогодишната. Тя ще влезе на пазара още от юни 
месец, което означава, че тогава, цената на хляба пак ще се увеличи. 
"Цената на нивата ще е 60 стотинки и от там нагоре може да стигне до 80, 1 лева пшеницата, това означава, че 
брашното ще иде на 2 лева, а от там нататък хлябът ще отиде на 3,50 - 4. Никой не може да каже как ще бъдат 
нещата", каза Бакалов. 
За да можем да очакваме по-ниска цена на хляба, която да се задържи за по-дълго време, производителите посочват, че 
е необходимо държавата да отпуска по-големи субсидии за произведеното у нас зърно. 
 
√ ЕК предлага: Всички нови сгради след 2029 задължително със слънчеви батерии на покривите 
Европейската комисия предложи днес поредица от мерки, които целят да елиминират възможно най-бързо 
зависимостта на ЕС от руските енергийни източници. Една от мерките е всички търговски и обществени сгради да 
имат задължително покриви със слънчеви панели от 2025 години, а всички нови жилищни сгради - от 2029 година. 
Европейската комисия смята да осигури 300 милиарда евро за преминаване към зелена енергия, изграждане на енергийна 
инфраструктура и нови връзки за газ и втечненн газ в Европа. 72 милиарда от средствата ще бъдат предоставяни на 
държавите като безвъзмездни средства и приблизително 225 милиарда като заеми. 
Според Урсула фон дер Лайен най-ефективният начин за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива е 
спестяването на енергия. ЕК ще представи на страните набор от действия за ускоряване на прехода към зелена енергия 
като опростяване на процедурите за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и съвместни поръчки на газ, 
втечнен газ и водород. 
Брюксел препоръчва на държавите и през следващия отоплителен сезон да продължат да използват краткострочно мерки, 
за да регулират цените на енергията за крайните потребители. Част от тях са предоставяне на ваучери, финансова помощ 
или плащане на сметките на най-уязвимите групи от населението, разсрочване на сметките, временни данъчни 
облекчения, предоставяне на държавна помощ за бизнеса. 
ЕК предложи днес и 9 милиарда евро финансова помощ за Украйна за 2022 г. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда предложението за комисия за Меморандума за $1 млрд. инвестиции 
Депутатите ще обсъдят предложението на ГЕРБ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и 
обстоятелства, свързани с Меморандума за сътрудничество, подписан от правителството със западни компании за 
инвестиция от 1 млрд. долара в българската енергетика. 
Парламентът ще намали и мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията с промените в закон, с който 
депутатите ще започнат пленарния ден. 
С измененията мандатът на членовете на комисията се намалява от 7 на 5 години. Така мандатът се възстановява какъвто 
е бил в периода 2010-2021 година. 
Предвижда се КЗК да се състои от председател, двама заместник-председатели и четирима членове. Със законопроекта се 
въвеждат и допълнителните гаранции за независимост и професионализъм на членовете й.  
Промените в закона са внесени от депутати от управляващата коалиция. 
В петък се предвижда парламентарен контрол, който ще включва разисквания по питане към вицепремиера по ефективно 
управление Калина Константинова за състоянието на "Български пощи". 
В дневния ред на заседанието е и приемането на докладите за дейността на омбудсмана Диана Ковачева за 2020 и 2021 
година. 
 
√ Гроздан Караджов се среща с представители на транспортния бранш 
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов е поканил на разговори 
днес представители на транспортния бранш. 
Високите цени на горивата и планираното разширяване на тол системата станаха причина за поредицата от протести в 
страната. На предвидената за днес среща ще бъдат обсъдени по-конкретно въпросите, свързани с тол системата. 
Разговорът е продължение на срещите при министър-председателя Кирил Петков. 
Поканени са всички браншови организации и представители на малките и средните превозвачи. 
 
√ До 15 юни АПИ трябва да представи доклад за пътните такси 
До 15 юни Сметната палата трябва да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за обществените поръчки 
на Агенция "Пътна инфраструктура" за електронна система за събиране на пътни такси, направени до края на 2020 година. 
Това приеха депутатите със 161 гласа „за“. Десислава Атанасова от ГЕРБ поясни: 
"Стана ясно, че почти 6 месеца след връчване на одитен доклад на двамата, заемащи постовете председатели на агенция 
"Пътна инфраструктура", са изтекли сроковете за становища по доклада, на длъжностните лица не са връчени такива 
доклади, затова сега е важно, можи би с решение на Народното събрание да привлечем вниманието на Сметната палата, 



4 

 

че такива одити са извършвани, че тяхното възлагане е било преди повече от две години и че е крайно време да ни 
запознаят със своите констататации". 
 
√ Правителството пренасочва над 100 млн. лв. от европейски програми в помощ на бежанците от Украйна  
Свободни средства от европейските оперативни програми се насочват с решение на правителството за обезпечаване 
нуждите на бягащите от войната в Украйна, които се установяват в България. 
60 милиона лева от програма "Добро управление" отиват за материална помощ с храни и нехранителни материали, които 
ще разпредели Червения кръст. 
26 милиона лева от програмата "Околна среда" ще са за образователна интеграция и достъп до дневна грижа за деца от 
Украйна. 
5 милиона лева от програма "Транспорт" ще покрият транспортни разходи по разселването на хората с временна закрила.  
29 милиона лева от REACT-EU за тази година ще бъдат насочени към финансиране на разходи за настаняване и материални 
помощи.   
 
√ "Наука за бизнес" - БАН в помощ на предприемачите  
Българската академия на науките ще представи иновативни разработки от полза за бизнеса и оптимизацията на работните 
процеси. Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще открие форума, озаглавен "Наука за бизнес". Той се 
организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 
Една година след първото издание на съвместното събитие на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия 
и БАН форумът се организира вече присъствено и със специална експо зона. 
В презентационната част на събитието ще бъдат показани редица технологии и разработки на БАН, които биха могли да 
бъдат от полза на бизнеса като продукт или процес, а експо зоната ще покаже интересни прототипи, сред които системи 
за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, автономен дирижабъл и робот за UV дезинфекция. 
Целта на форума е двустранната връзка между науката и бизнеса, коментира Даниел Лорер: 
"От една страна българският бизнес да търси българската наука, за да създава повече стойност и от друга – българската 
наука да е по-смела и да търси бизнес разработки и да създава стартъпи на базата на техните разработки. Всичкото това 
трябва да бъде представяно като цялостна картина пред чуждестранните инвеститори от колегите от колегите от Агенцията 
за инвестиции". 
 
√ Евродепутати призоваха България и РСМ да намерят решение на спора 
Евродепутати от всички политически сили призоваха България и Северна Македония да намерят решение на двустранния 
спор, за да падне ветото на страната ни до юни. В пленарната зала на Европарламента в Брюксел повечето от тях 
подчертаха, че не трябва да се дава възможност на Русия да дестабилизира региона. 
"Северна Македония направи всичко, което поискахме и още не знае кога ще започне преговорите. Освен това се 
синхронизира със санкциите на ЕС срещу Русия", каза социалистът Тонино Пицула.  
Колегата му Андреас Шидер заяви, че българското вето не е решило нито един проблем, освен това засяга негативно и ЕС, 
и България. 
"Това може да стане още утре. Достатъчно е да бъде променена Конституцията, прекратен езикът на омразата, да бъде 
прекратено унижаването на българската история. Но вие не искате Скопие да го направи, а притискате България. На 
практика този натиск работи за Путин, за руската колона в ЕС", каза Ангел Джамбазки, депутат от от Партията на 
европейските консерватори и реформисти. 
Евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев подчерта, че Северна Македония трябва да спазва договора си с България. 
Неговият съпартиец Александър Йорданов пък заяви, че съседите ни не са направили лустрация, а македонизмът, който 
досега изповядват, е роден в Москва. 
"Започването на първата междуправителствената конференция не е отстъпление от една или друга национална позиция, 
от начертаните червени линии, а е даване на възможност за европейса перспектива на страната Северна Македония", каза 
от своя страна евродепутатът и съпрезидент на "Алианс на либералите и демократите за Европа" Илхан Кючюк. 
 
√ ЕК предложи краткосрочни мерки за борба с високите енергийни цени  
Европейският съюз може да ограничи въздействието на високите цени на енергията чрез съвместни покупки на газ, 
потенциално използване на прекомерно високите печалби и евентуално ограничаване на цените, ако Русия намали 
доставките на природен газ, заяви Европейската комисия в сряда при представянето на плана си "REPowerEU" за 
прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива и ускоряване на използването на възобновяема 
енергия. 
Европейските цени на енергията достигнаха рекордни нива тази година след нахлуването в Украйна от Русия, която е най-
големият доставчик на газ за Европа. Това поскъпване на енергията дойде след месеци на вече високи цени на газа, 
причинени от нарастващото търсене в икономиките, възстановяващи се от коронавирусната пандемия. 
В сряда Европейската комисия представи своя план "REPowerEU" за прекратяване на зависимостта на блока от руските 
изкопаеми горива и ускоряване на използването на възобновяема енергия, но също така изложи краткосрочни опции, 
предназначени да ограничат вредите за потребителите от растящите енергийни цени. 
Комисията каза, че цените на енергията вероятно ще останат високи през следващите три години, особено през останалата 
част от 2022 г. 
Редица от 27-те членки на Европейския съюз предприеха стъпки за намаляване на сметките за енергия и Комисията заяви, 
че ще позволи определени мерки през следващата зима, когато търсенето на енергия се повиши. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3131/IP_22_3131_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3140
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3140
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Те включват регулации за ограничаване на цените за крайните потребители, възможна ликвидна подкрепа за търговци и 
енергийни компании и съвместно изкупуване на газ от ЕС, предназначено да се гарантират конкурентни цени. 
За електроенергията членовете на ЕС биха могли да използват непредвидените високи печалби от производителите на 
електроенергия (т.нар. непредвидени печалби), за да подкрепят потребителите, да разширят регулираните цени на дребно 
за по-малките компании и да въведат субсидии за гориво в региони с ограничени междусистемни връзки. 
Ако Русия намали доставките на газ за ЕС, Комисията ще се стреми да координира намаляването на търсенето, 
включително по-малко засегнатите членове на съюза, които да намалят търсенето на газ в полза на по-засегнатите страни 
от ЕС. 
Може също така да се въведе "административно ограничение" на цената на газа, ограничено до продължителността на 
извънредната ситуация, но това е ход, който ще изисква ново законодателство. 
Комисията заяви, че ще търси одобрение на нейните предложения от правителствата на ЕС, ще ги призове да ускорят 
подготовката си в случай на намалени доставки на руски газ и ще потърси корекция на пазара на електроенергия.  
Предложените от ЕК краткосрочни мерки за сравяне с високите енергийни цени може да видите ТУК. 
 
√ Глобалният дълг нарасна до рекордни 305 трлн. долара  
Двете най-големи икономики в света взеха най-много нови заеми през първото тримесечие на 2022 г., което доведе до 
нарастване на глобалните задължения до рекордни над 305 трилиона долара, като в същото време обаче общото 
съотношение дълг към БВП е намаляло, показват данни на Института за международни финанси (IIF), съобщава Ройтерс. 
Дългът на Китай се е увеличил с 2,5 трлн. долара през първото тримесечие, а на САЩ с 1,5 трлн. долара, показват данните 
на IIF, докато общият дълг в еврозоната е намалял за трето поредно тримесечие. 
Анализът показа, че много държави както от нововъзникващи, така и от развитите пазари, навлизат в цикъла на затягане 
на паричната политика, воден от Федералния резерв на САЩ, с високи нива на дълг, деноминиран в долари. 
"Тъй като централните банки продължават да затягат паричната и лихвената си политика с цел ограничаване на 
инфлационния натиск, по-високите разходи по заеми ще засилят уязвимостта на дълга“, се казва в доклада на IIF. 
"Въздействието може да бъде по-сериозно за онези кредитополучатели на нововъзникващи пазари, които имат по-малко 
диверсифицирана инвеститорска база". 
От началото на годината досега доходността по еталонните 10-годишни държавни ценни книжа на САЩ се е повишила с 
около 150 базисни пункта (с 1,5%), като по-рано този месец достигна най-високите нива от 2018 г. 
Корпоративните задължения извън банките и държавните заеми бяха най-големите източници за увеличаване на заемите, 
като дългът извън финансовия сектор нарасна през първото тримесечие над 236 трлн. долара и е с около 40 трлн. долара 
по-голям в сравнение с преди две години, когато започна коронавирусната пандемия. 
През същия период държавният дълг в световен план е нараснал по-бавно, но с нарастването на разходите по заемите 
(заради по-високите лихви) държавните баланси остават под натиск. 
"Тъй като нуждите от държавно финансиране все още надвишават нивата отпреди Covid пандемията, по-високите и по-
променливи цени на суровините биха могли да принудят някои страни да увеличат още повече публичните разходи, за да 
предотвратят социалните вълнения“, посочва IIF в своя доклад. 
"Това може да е особено трудно за нововъзникващите пазари, които имат по-малко фискално пространство". 
Липсата на прозрачност също така се превърна в тежест за развиващите се пазари, където общият дълг се приближава до 
100 трлн. долара от 89 трлн. долара преди година. 
"Липсата на навременно оповестяване на задълженията по публичния дълг, много ограниченото покритие на условните 
задължения и широкото използване на клаузи за поверителност са основните пречки, причиняващи асиметрия на 
информацията между кредитори и длъжници“, се казва в доклада на IIF. 
Съотношението на глобалния дълг към БВП обаче е спаднал през първото тримесечие на 2022 г. до 348%, което е с около 
15 процентни пункта под рекорда, поставен преди година, като в страните от Европейския съюз се наблюдават значителни 
подобрения на тои показател. Виетнам, Тайланд и Южна Корея пък отбелязаха най-голямо увеличение на дълга по 
отношение на БВП, съобщи IIF. 
"Очаква се икономическият растеж да се забави значително тази година, с неблагоприятни последици за динамиката на 
дълга“, се казва още в доклада на IIF. 
"На фона на строгите Covid локдауни в Китай и по-затегнатите глобални условия за финансиране, очакваното икономическо 
забавяне вероятно ще ограничи или дори ще обърне тенденцията надолу в съотношенията на дълга към БВП", заключава 
IIF. 
 
√ Йелън: Западните санкции имат "огромно въздействие" върху руската икономика 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви в сряда, че западните санкции срещу Русия вече имат "огромно 
въздействие". 
"Русия преживява рецесия, висока инфлация, остри предизвикателства във финансовата си система и неспособност да 
набави материалите и продуктите, от които се нуждае, за да подкрепя войната или икономиката си", каза Йелън пред 
репортери преди срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на Г-7 в Бон, Германия, предаде 
Ройтерс. 
Тя също така отбеляза, че е доста вероятно лицензът за плащане на руския дълг да изтече, допълвайки, че ако Русия 
технически не обслужва дълга си, това няма да отбележи значителна промяна в икономическата ситуация на страната, тъй 
като тя вече е отраяна от глобалните пазари. 
Йелън посочи, че САЩ е малко вероятно да удължат скоро изтичащ лиценз, който позволява на Русия да плаща на 
притежателите на американски облигации. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_3140/IP_22_3140_EN.pdf
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Досега Русия успяваше да извърши своите международни плащания по облигации, въпреки че западните санкции 
забраняват трансакциите с руското министерство на финансите, централната банка или националния фонд за 
благосъстояние. 
Страната има 40 млрд. долара международни облигации и миналия месец направи нещо, което изглеждаше като "късен 
обрат", като направи плащания, за да избегне неизпълнение по дълга. 
Но сега Москва е изправена пред краен срок 25 май, когато изтича американският лиценз, който й позволява да извършва 
плащания към притежателите на облигации в САЩ. 
Според Джанет Йелън САЩ ще продължат да максимизират въздействието на санкциите върху Русия заради военната 
операция в Украйна. 
Запитана по темата, Йелън каза още, че американското правителство ще продължи да разглежда енергийните санкции със 
съюзниците. "Дискусиите продължават", каза тя, като добави, че "всички ние споделяме целта за намаляване на 
приходите, с които Русия ще трябва да купува стоки и услуги". 
Преминавайки към други теми, тя анализира и глобалната икономическа перспектива, определяйки я като 
"предизвикателна" и "несигурна". Въпреки това Йелън очаква значителен отговор от страна на предлагането по отношение 
на покачващите се цени, особено на петролния пазар. 
Финансовият министър на САЩ също така каза, че Covid локдауните в Китай изглежда възпрепятстват потока от стоки и 
възпрепятстват глобалните вериги на доставки, а едно по-сериозно забавяне на растежа на втора по сила световна 
икономика може да има глобални странични ефекти, които изискват специално внимание. 
"Със сигурност локдауните изглеждат така, сякаш възпрепятстват производството и потока на стоки и услуги, като се има 
предвид колко са обширни, и усложняват трудностите във веригите на доставки, които имахме, когато се повишиха 
цените“, каза Джаен Йелън преди срещата на Г-7. 
"Въпреки че част от този натиск изглежда отслабва, събитията в Китай изострят този натиск във веригите на доставки. И 
това е източник на безпокойство", отбеляза тя. 
"Китай също така изглежда, че изпитва забавяне на растежа. Като една от най-големите икономики в света, 
икономическите резултати на Китай наистина имат странични ефекти върху растежа по целия свят. Така че това е фактор, 
който влияе върху глобалната перспектива и ние наблюдаваме внимателно какво се случва в Китай и какви са техните 
политически отговори". 
 
News.bg 
 
√ България и Турция вече обменят информация за ядрената сигурност и с меморандум 
Меморандум за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на България и Ядрения регулаторен орган на 
Турция одобриха министрите от кабинета "Петков". 
На днешното заседание на Министерския съвет бе решено двата регулатора за ядрена безопасност да обменят 
информация за сигурността в сферата на ядрената енергия. Този документ става основа за водене на преговори. 
Подписването на Меморандума е инициирано по взаимно решение на двете страни с цел задълбочаване на 
партньорството между двата регулиращи органа в специфичните за ядреното регулиране области. 
Проектът на Меморандума предвижда обмяна на експертен опит, техническа и регулаторна информация в областта на 
ядрената и радиационната безопасност, аварийното реагиране и готовност, управлението на радиоактивни отпадъци и 
транспортирането на радиоактивен материал, както и свързаните с тях дейности. 
Решението на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. 
Припомняме, Турция започна изграждане на първата атомна електроцентрала "Аккую" в Южна Турция с помощта на Русия. 
Беше планирано Руската Държавна Атомна Енергийна Корпорация - Росатом да приключи строежа през 2023 г. 
Първият договор за строителството на първата турска АЕЦ бе подписан през 2008 г. Право да я изгради получи консорциум 
от компании между които "Интер-РАО", "Атомстройекспорт" и турската Park Teknik. През 2010 г. Русия подписа договор за 
строеж на атомна електроцентрала, която трябваше първоначално да бъде 100% руска собственост, а Турция постепенно 
да изкупува своя дял. По-късно имаше идея Турция да строи АЕЦ в близост до българската граница, но това не се случи. 
 
√ Лорер: Първите пари по Плана за възстановяване идват лятото 
Първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост, първият транш от Европейската комисия към България, ще дойдат 
лятото. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време на изслушването си в ресорната 
парламентарна комисия. 
Министерството на финансите обяви, че вече можем да започнем процедури, те имат готовност да бъдат буфер 
междувременно. Кога това плащане ще се извърши физически, не е проблем, уточни министърът на иновациите и растежа. 
Лорер отговори и на въпрос от ДПС дали има промяна в тавана на заемите от Българската банка за развитие - промяна 
няма и таванът е все още 5 милиона лв. 
Във връзка с намерението чуждестранни компании да развиват бизнеса си у нас, Лорер уточни, че първите два месеца на 
годината показали, че преките чуждестранни инвестиции в страната се удвояват и се развиват по-добре от очакваното. 
България се справя добре с изключително тежката ситуация, доволен е министърът. 
Само за последните 2 седмици има няколко положителни новини, които показват, че у нас се случват обнадеждаващи 
неща, открои Лорер. В Пловдив е направена инвестиция от 85 млн. лева в ново предприятие за сложна медицинска 
апаратура и 100 нови работни места. 
Следващата важна инвестиция е в Плевен, за 700 работни места. 

https://news.bg/int-politics/turtsiya-i-rusiya-napraviha-parva-kopka-na-treti-blok-na-aets-akkuyu.html
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Друга значима инвестиция е от японска компания, която има за цел да отвори мощност в България - Център за развойна 
дейност, чрез която инженерите ни да създават нови софтуери и хардуери. България започна да се развива като 
притегателна сила не само на индустрия, която разчита на евтина работна рака, а значително да се подобрят условията в 
човешкия капитал, каза още Лорер. 
 
√ Асоциация: В Плана за устойчивост няма пари за развитие на балнеологията 
"За съжаление в плана за устойчивост, възстановяване и развитие на страната не видяхме средства за развитие на 
балнеологията в посока съществуваща инфраструктура. Защото нашата вода изтича в канала. Заделени са средства за 
проучване, няма лошо, за геотермална вода.". 
Това каза пред БНР Сийка Кацарова - председател на Българската асоциация за балнеология и СПА туризъм и 
вицепрезидент на Европейската СПА асоциация. 
Тя даде за пример Унгария, където са дадени 220 млн. евро, по които е заделена над 50% част за саниране и развитие на 
водещи СПА дестинации. 
"При нас планът предвижда 363 млн. лв. само за проучване и ползване на водата, като геотермална енергия. Тоест, ние 
влизаме в енергетиката", обясни Кацарова. Тя даде пример, че София може да бъде с развита концепция за здравен 
туризъм. 
Междувременно в Германия се е състоял икономически форум, организиран от Германо-Българската индустриално-
търговска камара, като част от посещението на президента Румен Радев там. 
Страната ни е била представена конкретно от здравния туризъм. Това е една от възможните индустрии, в които България 
трябва да влага енергия, ресурс и мисъл, ако иска да се позиционира, като качествена дестинация за целогодишен здравен 
туризъм. Тя сподели, че здравният туризъм във времената на ковид е показал устойчивост, защото освен това той е 
социален, зелен и в унисон с политиката, която ЕС провежда. 
"Хората, пострадали от ковид, или тези, които са осъзнали, че ползвайки средствата на природата в комбинация със 
съвременните техники и методи за превенция, профилактика и рехабилитация могат да си заздравят имунната система и 
съответно да прекарат ковид с по-леки форми", каза Кацарова. 
България е на второ място в Европа по находища на минерални източници. Страната ни трябва да промотира тази 
възможност, защото нашите минерални води са нашето богатство, убедена е тя. 
В същото време в България профилактиката е сведена до това, че около 50 хил. души да могат да се възползват от 
програмата на НОИ за превенция чрез използване на природните ресурси и, че който реши да инвестира в превенцията и 
профилактиката на населението ще намали разходите за здравеопазване. 
За инфраструктурата на геотермалните извори отново трябва държавна политика, защото няма как частниците да 
инвестират в обща инфраструктура. Ако "България се ребрандира", това е възможност да влезем в по-високия клас 
туристически дестинации, което ще надгради и съществуващия продукт, смята Сийка Кацарова. 
 
√ Г-7 обсъжда помощ от 15 млрд. долара за Украйна  
Финансовите лидери на страните от Г-7 подготвят нов голям пакет от икономическа помощ, за да помогнат на украинското 
правителство да компенсира загубите от войната.  
Съответното изявление направи The Washington Post, като се позова на двамата официални лица, запознати с плановете 
на Г-7, предаде "Укринформ". 
"Световните служители обсъдиха предоставянето на помощ от 15 милиарда долара на украинците за покриване на 
финансовите загуби, причинени от войната", се казва в съобщението. 
Окончателните подробности все още се уточняват, според източници. 
Украинските власти смятат, че са изправени пред месечен дефицит от около 5 милиарда долара. 
Помощта на Г-7 ще бъде предназначена за покриване на украинския дефицит за три месеца, което представлява 
краткосрочна икономическа помощ, тъй като световните лидери сигнализираха, че може да е необходим много по-голям 
дългосрочен пакет за възстановяване. 
Припомняме, че украинският премиер Денис Шмигал вече поиска от Г-7 помощ за възстановяването на Украйна.  
 
Investor.bg 
 
√ Търговският дефицит на България се сви с 21% за година през март 
Износът на български стоки през март е 4,181 млрд. евро - ръст с 42,1% на годишна база 
Търговският дефицит на България достига 244,7 млн. евро през март - спад с 21,6% в сравнение с година по-рано, когато 
беше 312,3 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс. 
За първото тримесечие на тази година търговският баланс е на минус с 1,186 млрд. евро, което обаче представлява ръст 
спрямо недостиг от 513,1 млн. евро за същия период на миналата година. 
През миналата година централната банка отчете дефицит в размер на 3,368 млрд. евро, което е със 73,1% повече в 
сравнение с 2020 г., когато беше 1,945 млрд. евро. 
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В БНБ изчисляват, че през март текущата и капиталова сметка е отрицателна в размер на 508,6 млн. евро при дефицит от 
159,2 млн. евро преди година. За периода от януари до март тя излезе на минус с 1,340 млрд. евро, докато за първото 
тримесечие на миналата година салдото беше на плюс с 262,9 млн. евро. 
За март салдото по текущата сметка е на минус с 347,4 млн. евро, като преди година беше отрицателна величина от 234,4 
млн. евро. За първите три месеца на тази година текущата сметка е на минус с 946,7 млн. евро при положително салдо от 
35,2 млн. евро за същия период преди година. 
Износът на български стоки през март е 4,181 млрд. евро, като нараства с 42,1% (1,238 млрд. евро) на годишна база. От 
януари до март експортът е 10,673 млрд. евро и се увеличава с 36% (2,825 млрд. евро) в сравнение с първото тримесечие 
на 2021 г., когато беше 7,847 млрд. евро. За сравнение, износът за януари – март миналата година нарасна на годишна 
база с 9,6%. 
В БНБ изчисляват, че вносът на стоки за март е 4,425 млрд. евро, като расте с 36% (1,171 млрд. евро) спрямо март 2021 г. 
(3,254 млрд. евро). За първите три месеца на тази година импортът е 11,859 млрд. евро и се увеличава с 41,8% (3,498 млрд. 
евро) на годишна база. Вносът от януари до март през миналата година е нараснал с 10,6%. 
 

 
 
В централната банка отчитат, че салдото по услугите е положително в размер на 306,6 млн. евро при положителна 
величина от 258 млн. евро за март 2021 г. За периода от януари – март тази година то излзе на плюс с 865,2 млн. евро при 
положително салдо от 749,9 млн. евро за първите три месеца на миналата година. 
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√ Чуждестранните инвестиции у нас са се увеличили 4 пъти през първото тримесечие 
Нетният поток от вложения на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 2,3 млн. евро, отчита БНБ  
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първото тримесечие на годината са достигнали 1,055 млрд. евро, 
като се увеличават с 332,6% (811,8 млн. евро) спрямо същия период на миналата година, когато са възлизали на 244,1 млн. 
евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще. 
В централната банка изчисляват, че само през март потокът от ПЧИ е положителен и възлиза на 112,5 млн. евро при 41,5 
млн. евро за март 2021 г., т.е. близо 3 пъти повече. 

 
През първото тримесечие дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от 
капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) 
възлиза на 104,1 млн. евро. Той е по-голям с 279,9 млн. евро от този за януари-март 2021 г., когато е бил отрицателен в 
размер на 175,8 млн. евро. 
Централната банка отчита, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 2,3 млн. 
евро през първото тримесечие, увеличавайки се с 2 млн. евро спрямо същия период на миналата година. 
По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 
805,6 млн. евро, увеличавайки се леко спрямо сумата от 638,5 млн. евро за януари-март 2021 г. 
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза 
на 146,1 млн. евро, докато през същия период на 2021 г. е бил отрицателен на стойност 218,6 млн. евро. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-март 2022 г. са от Нидерландия (469,4 
млн. евро), Белгия (159,4 млн. евро) и Австрия (115,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към 
Германия (63,7 млн. евро) и Гърция (21,4 млн. евро). 
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По предварителни данни нетният поток на преки инвестиции в чужбина през първото тримесечие на тази година възлиза 
на 54,9 млн. евро при 42,2 млн. евро за януари – март 2021 г. Само през март нетният поток е положителен от 8,2 млн. 
евро, намалявайки двойно спрямо сумата от 1,6 млн. евро за март 2021 г.  
 
√ Какви ще са ефектите от влизането на Финландия и Швеция в НАТО? 
САЩ вероятно ще засилят натиска за по-ясна позиция на България в конфликта между Украйна и Русия, твърди Милен 
Керемедчиев  
Влизането на Финландия и Швеция в НАТО ще засили сериозно способностите на алианса и на практика е точно обратното 
на обявените от Путин цели за възпиране на организацията с нахлуването в Украйна. Заздравяването на северния фланг 
ще успокои допълнително Прибалтийските държави, които са под постоянна заплаха от Москва, а САЩ вероятно ще 
засилят натиска за по-ясна позиция на България в конфликта, която се явява "мекото звено" в източното крило на НАТО. 
Това коментира пред Bloomberg TV Bulgaria Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи. 
Разширяването ще затвори фронта на НАТО от север на юг и ще остави Сърбия като единственият "троянски кон на Русия" 
в Европа, добави гостът.  
Затъването на Русия в украинския конфликт и загубата на големи количества техника и личен състав спомага обявеното 
желание на САЩ за значително съкращаване на боеспособните възможности на Москва. Ефектите на тази глобална 
стратегия за изтощаване на руската армия и икономика се наблюдава внимателно от Турция, която ще се стреми да 
изтъргува по възможно най-добър начин съгласието си за членството на Финландия и Швеция, обясни експертът. 
"Ердоган цели изваждане на дивиденти, както беше с мигрантската криза", категоричен е Милен Керемедчиев. 
С действията си до момента в конфликта - затварянето на проливите към Черно море за руски кораби, доставките на бойни 
дронове за Украйна - Анкара връща възприятието за себе си като надежден натовски член, което пострада след 
закупуването на руските ракетни системи С-400 и последвалите санкции от САЩ. Сега Турция може да се опита да се върне 
в програмата за F-35, от която беше изхвърлена, както и да се опита да засили международната подкрепа за своите 
политики в Сирия и Нагорни Карабах, коментира Керемедчиев. 
 
√ КЕВР: Всички енергийни дружества искат увеличение на цените 
Техните заявления са направени преди компаниите да получат компенсации за по-големите си разходи, което ще се 
отрази на крайните цени, посочват от регулатора 
Всички енергийни дружества в страната са поискали увеличение на цените на енергията, според един от членовете на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Александър Йорданов, цитиран от БНР. Той обаче уточнява, че техните 
заявления са направени преди компаниите да получат компенсации за по-големите си разходи, което ще се отрази на 
крайните цени на електро- и топлоенергията.  
Йорданов бе изслушан в парламентарната енергийна комисия и отговори на въпросите на опозицията дали е вярно, че 
предприятията в сектора са поискали електричеството и парното да поскъпнат между 100 и 150% от юли насам. 
"Имаме информация, че електроразпределителните дружества (ЕРП) са поискали увеличение от над 100%  в мрежа високо 
напрежение са поискали увеличение от над 150%, "Топлофикация София“ е поискала увеличение от 150%. Вярно ли е това 
или не е вярно?", попита депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. 
Йорданов признава, че има подобни искания за увеличение. 
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"Всякакви коментари по повод ценовите заявления преди да сме отчели резултата от компенсациите, които дружествата 
са получили, по-скоро биха изкривили представата на обществото по отношение на това какви ще бъдат цените", изтъква 
представителят на енергийния регулатор. 
Позицията на КЕВР бе защитена от представителите на управляващата коалиция. 
В понеделник правителството и бизнеса се договориха за повишаване на "пода" на цената на тока, над който ще се 
изплащат компенсации за предприятията. Министърът на енергетиката Александър Николов уточни, че компенсациите за 
бизнеса през май и юни ще бъдат без таван и в размер на 80% над пода от 200 лв. за мегаватчас. Досега нивото, над което 
се компенсираше цената на електроенергията, беше 185,59 лв. за мегаватчас 
 
√ Румъния разрешава добива на природен газ в Черно море 
Става дума за около 100 млрд. кубически метра природен газ в румънската част на континенталния шелф в Черно 
море  
След дългогодишни спорове Румъния разчисти пътя за добив на природен газ в Черно море. Камарата на депутатите в 
Букурещ прие с голямо мнозинство изменението на закона, който досега възпираше чуждестранните инвеститори от 
проекти. Сенатът, най-висшата камара на парламента, вече бе одобрил изменението. Евентуална жалба до 
Конституционния съд от страна на националистическата опозиционна партия може да забави влизането в сила. 
Опозицията гласува против законопроекта и в двете камари на парламента, предава DPA. 
Става дума за около 100 млрд. кубически метра природен газ в румънската част на континенталния шелф в Черно море, 
както и за проекти за добив на газ на сушата. 
„Сигурни сме, че в рамките на най-много пет години ще можем да станем независими в енергийно отношение", заяви 
министър-председателят Николае Чука по повод новия регламент. Планираната промяна в закона набра скорост след 
началото на агресивната война на Русия срещу Украйна. Понастоящем Румъния внася около 10% от необходимия ѝ газ от 
Русия. Според министъра на икономиката Вирджил Попеску в бъдеще Румъния ще произвежда повече газ, отколкото 
потребява. 
За разлика от досега инвеститорите ще могат свободно да продават природния газ, добит в Румъния, в съответствие със 
законодателството на ЕС. Задължението за продажба на определен дял от него в Румъния ще отпадне. Това задължение 
може да бъде въведено отново само с правителствен указ в случай на криза. Предишното задължение за инвеститорите в 
природен газ да наемат част от работната си сила в Румъния чрез румънски граждани също беше премахнато, както и 
задължението те да се снабдяват с доставки и услуги изключително от Румъния или други държави от ЕС. Освен това 
прогресивното данъчно облагане на печалбите беше облекчено: Праговете на цените на газа, които определят това, бяха 
повишени. А инвеститорите вече ще могат да приспадат повече инвестиции от данъците си. 
Заради липсата на законодателството в края на март Black Sea Oil & Gas обяви, че ще започне добив на природен газ от 
офшорния си проект през второто тримесечие на тази година, по-късно от очакваното. Тогава генералният директор на 
компанията Марк Бийкъм предупреди, че липсата на подходящо законодателство за добива на газ подкопава 
инвестициите. Първоначално компанията възнамеряваше да започне добив на газ в Черно море през ноември миналата 
година. 
„С конструктивното сътрудничество на всички участващи страни първите количества газ ще бъдат извлечени през второто 
тримесечие на 2022 г.", казва Марк Бийкъм в интервю за Ройтерс. „Нашата гледна точка е, че продължаващото спъване на 
местните производители чрез постоянното въвеждане на нови неблагоприятни мерки е причината, поради която Румъния 
не успява да достигне значителния си производствен капацитет, и това, което прави, е само да удължава тази ситуация", 
посочва Бийкъм. 
Портфолиото на компанията включва проекта за добив на природен газ „Мидия". А амбициите на Румъния са да удвои 
добивите си на природен газ до 20 млрд. куб. метра годишно до 2025 г. За разлика от останалите страни в региона страната 
е почти напълно енергийно независима. Румъния внася под 10% от нужния природен газ годишно от Русия, като останалото 
потребление се осигурява от вътрешни източници. 
Много по-голям проект – блокът "Нептун", управляван от OMV Petrom, също е готов да се придвижи напред. Petrom заяви, 
че финално инвестиционно решение може да бъде взето в началото на следващата година, а производството да започне 
4 години по-късно. Находището, което според изчисления съдържа 100 млрд. куб.м природен газ, може да гарантира 
пълната независимост на страната от руските доставки. Находището в блока "Нептун" бе открито още през 2012 г. 
 
√ Бързото поскъпване на долара увеличава рисковете за глобалната икономика 
Опасностите са особено големи за развиващите се страни, които вече се сблъскват с множество кризи 
С толкова много неща, които се случват в глобалната икономика и на финансовите пазари, силното скорошно поскъпване 
на долара привлече по-малко внимание от това, което можеше да се очаква предвид историческия опит, пише за Financial 
Times Мохамед Ел-Ериан, президент на кеймбриджкия Queens’ College и съветник на Allianz и Gramercy.  
На хартия поскъпването на валутата на най-устойчиво представящата се икономика в света би трябвало да помогне за 
корекциите в глобалната икономика. То помага за увеличаване износа на по-слабите страни, като същевременно 
облекчава инфлационния натиск в САЩ чрез понижаване на цената на вноса. 
Но в настоящите условия има опасности от бързото покачване на долара както за благосъстоянието на вече нестабилната 
глобална икономика, така и за неспокойните финансови пазари. 
От началото на годината доларът поскъпна с около 10 процента, измерен чрез DXY, широко следван индекс за глобалната 
стойност на зелената валута. В това, което беше особено широк ход, обхващащ валутите на огромното мнозинство от 
икономиките, общото 12-месечно поскъпване от 16 процента доведе индекса до нива, невиждани от 20 години. 
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Три фактора играят: очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще повиши лихвените проценти по-агресивно от другите 
централни банки в развития свят; по-доброто икономическо представяне на САЩ, което ще привлече капитали от 
останалия свят; и относителния статут на убежище на американските финансови пазари. 
Досега имаше малко политическа реакция на развитие, което подкопава конкурентоспособността на САЩ и допринася за 
техния рекорден търговски дефицит. В миналото подобни покачвания на долара заплашваха с търговски войни. Сега 
силният американски пазар на труда противодейства на потенциалното напрежение. 
И все пак липсата на политически антагонизъм в САЩ по отношение на покачването на долара не означава, че то е 
безпроблемно за глобална икономическа и финансова стабилност. Рисковете са особено големи за онези развиващи се 
страни, които вече са изправени пред явните и настоящи опасности от кризи в икономиката, енергетиката, при 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. Това оказва допълнителен натиск върху държави, които вече използваха 
ресурси и политики в борбата срещу ковид. 
Загрижеността е особено остра за страните с ниски доходи, възпрепятствани също от високата инфлация при храните и 
енергията. Кризата при разходите за издръжка тук означава заплаха от глад за най-уязвимите. 
Ако се остави този пожар да се разгори (това, което нарекох „синдромът на малките пожари навсякъде“) – тоест 
умножаване на случаите на икономическа и финансова нестабилност – той може да се превърне в по-мащабна и по-опасна 
комбинация от увреден глобален растеж, дългови просрочия и социална, политическа и геополитическа нестабилност. 
Преливането към развитите икономики е потенциално по-проблематично от всеки пряк ефект върху тях от поскъпването 
на долара. В допълнение към отслабването на външните двигатели на растежа на тези икономики по време на нарастваща 
стагфлация у дома, дестабилизираният развиващ се свят може да добави волатилност на финансовите пазари, които вече 
се сблъскват с множество рискове. 
Финансовите пазари вече трябваше да се справят със значително увеличение на лихвения риск поради постоянно високата 
инфлация, която хвана Федералния резерв неподготвен. В този процес сривът в цената на държавните облигации се 
разпространи и към други пазарни сегменти, тъй като опасенията относно затягането на финансовите условия започнаха 
да се увеличават. Сега пазарите трябва да се тревожат повече за забавяне на глобалния икономически растеж. 
Колкото и неприятно да беше заличаването на богатство тази година, въздействието му върху икономическата активност 
беше приглушено, а рискът за функционирането на пазара все още не се е появил. От друга страна вече има известно 
усещане за това поради срива при криптото, заедно с многократното разминаване на цените при американските ДЦК. 
Дори това да се превърне в нещо по-голямо поради смущенията в плащанията в развиващия се свят, на Фед ще е трудно 
да се върне към обичайната си политика за наводняване на пазарите с ликвидност предвид раздутия си баланс и 
инфлационните опасения. 
Начинът за намаляване на рисковете, свързани с твърде бързото поскъпване на долара, е останалата част от света да 
напредне по-бързо със структурни реформи, които усилват растежа и производителността, подобряват възвръщаемостта 
на капитала и повишават икономическата устойчивост. 
Без това, теоретичното обещание за организирана глобална корекция, включително външни стимули за страните с по-
слабо икономическо представяне, би се превърнало в предизвикателен източник на икономическа и финансова 
нестабилност. 
 
√ Газовите пазари в ЕС са в очакване на предстоящите плащания към "Газпром" 
Медийни публикации сочат, че европейски компании са открили сметки в рубли в "Газпромбанк" 
Цената на газа в Европа отново се повишава в очакване на предстоящите плащания към "Газпром", пише Bloomberg. 
Юнските контракти на нидерландската борса TTF се търгуват за почти 96 евро за мегаватчас в сутрешната сесия, което е 
ръст от около 2%. 
До момента ЕК има няколко насоки към страните от общността относно схемата, която предлага "Газпром" за плащане на 
природния газ в рубли. Според тях плащанията в евро или долари, както е записано в договора, е приемливо. Брюксел не 
забранява и откриването на сметка в чужда валута (долари или евро) в "Газпромбанк", но следващата стъпка - откриването 
на сметка в рубли, е "извън насоките на ЕК". 
На този етап няколко европейски компании, сред които италианската Eni и германската Uniper заявяват, че се надяват да 
продължат да купуват руски природен газ. Според медийни публикации европейски компании вече са открили сметки в 
рубли в "Газпромбанк". От думите на говорителя на ЕК националните власти трябва да следят за нарушението на режима 
на санкции. Ерик Мамер се затрудни да каже какво би било наказанието за подобни действия на компаниите. 
През миналата седмица италианският премиер Марио Драги коментира, че няма писмени указания от Европейската 
комисия относно плащанията в рубли и никой не е заявявал, че плащането с рубли е нарушение на режима на санкциите. 
Преди ден говорител на Eni отказа да коментира информациите за планираните плащания, но потвърди, че компанията не 
е започнала процедурата за откриване на сметки в "Газпромбанк". 
Компанията трябва да плати за газа на "Газпром" до 20 май. 
На този ден изтича и срокът за плащане на Словакия. Вицепремиерът на страната и министър на икономиката Рихард Сулик 
коментира пред местни медии, че Словакия ще плати за газ в евро, както е по договор по сметка в "Газпромбанк". "Нямаме 
нищо общо с втората част на операцията", допълни той, цитиран от ТАСС. 
Сулик отбелязва, че руската банка сама трябва да свърши превалутирането и да го преведе по сметките в рубли на 
"Газпром". На този етап не е ясно дали компанията ще приеме това плащане.  
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Мениджър 
 
√ ЕЦБ трябва бързо да изведе лихвите от отрицателната територия 
Има широко съгласие между членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка, че лихвените проценти 
трябва да излязат от минусовите нива „относително бързо“. Това заяви управителят на финландската централна банка Оли 
Рен цитиран от Блумбърг. 
„Според мен е необходимо излезем от отрицателната територия и да продължи процеса на нормализиране на паричната 
политика. Не съм сам в това си виждане, като много мои колеги от Управителният съвет дават подобни индикации“, 
коментира той. 
На фона на рекордната инфлация в еврозоната, позициите на представителите на ЕЦБ се сближават, като юли се превръща 
в консенсусния месец за повишаване на лихвите – първото от повече от десетилетие. Пазарите очакват, че депозитната 
лихва на ЕЦБ, която е на рекордно ниско ниво от минус 0,5%, ще е върне над нулата до края на годината. 
През април инфлацията в еврозоната достигна рекордно високо ниво от 7,4% на годишна, сочат ревизираните данни на 
Евростат. Първоначалното отчитане бе с 0,1% по-високо. Целта на на ЕЦБ за инфлация е 2%. 
„Позволяването на инфлационните очаквания да излязат извън контрол би било „много вредно за ценовата стабилност“, 
каза Рен. „Това е най-критичният фактор при определянето на курса на паричната политика“, 
 
√ Цените на петрола се повишиха след вчерашния спад 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на надеждите, че планираното облекчаване на 
мерките срещу разпространението на коронавируса в Шанхай може да доведе до ръст на търсенето на гориво, предаде 
Ройтерс. Цените бяха подкрепени и от факта, че опасенията около ограничените глобални доставки на петрол надделяха 
над страховете от по-бавен икономически растеж. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,20 долара, или 1,10%, до 110,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,53 долара, или 0,48%, до 110,1 долара за барел. И двата бенчмарка 
поевтиняха с около 2,5% в сряда. 
„Спадът на Уолстрийт влоши настроенията в началото на търговията, тъй като подчерта опасенията относно отслабването 
на потреблението и търсенето на гориво“, каза Сатору Йошида, стоков анализатор от Rakuten Securities. 
Днес азиатските акции последваха разпродажба на Уолстрийт в сряда, след като инвеститорите се отдръпнаха от рисковите 
активи на фона на притесненията за нарастващата глобална инфлация, политиката на Китай за нулев COVID-19 и войната в 
Украйна. 
„И все пак петролните пазари запазват възходяща тенденция, тъй като се очаква предстоящата забрана за внос на руски 
суров петрол в Европейския съюз допълнително да затегне глобалните доставки“, каза Йошида. 
Европейският съюз този месец предложи нов пакет от санкции срещу Русия за нейното нахлуване в Украйна. Пакетът 
предвижда забрана на вноса на петрол шест месеца след влизането в сила на новите мерки, но те все още не са приети, 
тъй като изискват одобрение от всички страни членки, като Унгария е сред най-гласните критици на плана. 
Вчера Европейската комисия представи план за 210 млрд. евро, който да помогне на Европа да прекрати зависимостта си 
от руските изкопаеми горива до 2027 г. и ускори прехода си към зелена енергия. 
В Китай инвеститорите следят внимателно плановете за облекчаване на ограниченията срещу COVID-19 в Шанхай от 1 юни, 
което може да доведе до възстановяване на търсенето на петрол в страната. 
Стивън Инес от SPI Asset Management каза, че новините, че Шанхай планира постепенно да възобнови междуобластния 
обществен транспорт от 22 май, са положителни за цените на петрола. 
 
√ Европейските фондови борси не намират единна посока 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намериха единна посока в ранната търговия в сряда, след 
като опасенията за инфлацията и затягането на паричната политика на централните банки противодействаха оптимизма 
около икономическото възстановяване на Китай, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,32 пункта, или 0,07%, до 438,65 пункта. Технологичният индекс SX8P 
и индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се понижиха с 0,61% и 0,84%. 
Немският показател DAX напредна с 9,49 пункта, или 0,07%, до 14 195,43 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се повиши с 3,88 пункта, или 0,05%, до 7 522,23 пункта, задържайки се в зеления сектор. Френският измерител 
CAC 40 записа спад от 0,42 пункта, или 0,01%, 6 429,77 пункта. 
На пазара се отразиха данните, че инфлацията в Обединеното кралство достигна 40-годишен връх от 9% на годишна база 
през април, доближавайки прогнозата на Английската централна банка за инфлация от над 10% през тази година. 
„Притесненията относно рецесията отново се засилиха, след като инфлацията в Обединеното кралство скочи до най-
високото ниво от 40 години“, каза Сюзън Стрийтър, старши анализатор по инвестиции и пазари в Hargreaves Landsdown. 
Инвеститорите очакват до декември централната банка да увеличи лихвите четири пъти, за да укроти инфлацията. 
Очаква се Европейската централна банка да повиши лихвите през юли, а Федералният резерв на САЩ ускорява затягането 
на паричната си политика, което поражда опасения от забавяне на глобалния икономически растеж. 
„Много компании успяха да прехвърлят високите разходи на клиентите, поддържайки устойчиви маржове. Все още обаче 
съществуват притеснения за това колко дълго потребителите ще продължат да плащат цената“, каза Стрийтър. 
Във вторник световните акции се оцветиха в зелено на фона на спад на случаите на COVID-19 в Китай, подхранвайки 
надеждите за по-голяма активност и търсене във втората най-голяма икономика в света. 
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STOXX 600 е на път да завърши месец май на червено, като от началото на годината се е понижил с 10%. Неговото 
представяне обаче е по-добро от това S&P 500, който е загубил 14% от стойността си за същия период. 
Акциите на нидерландската банка ABN Amro се понижиха с 9,91%, след като тя предупреди за финансови щети от 
последиците от войната в Украйна. 
Цената на книжата на Siemens Gamesa скочи с 12,38%, след като запознати източници заявиха, че Siemens Energy се готви 
да придобие дела в производителя на вятърни турбини, който не притежава в момента. Този дял се оценява на 3,14 млрд. 
евро. 
Акциите на Commerzbank AG поскъпнаха с 1,67%, на фона на доклад, че германската банка е била насрочила преговори за 
сливане с италианската UniCredit, но те са пропаднали заради войната в Украйна. 
Цената на книжата на туроператора TUI се понижи с 11%, след като компанията обяви продажба на акции, за да изплати 
част от спасителната програма, която получи по време на пандемията от германската държава. 
Зелена вълна на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, след като възстановяването на 
пазара от резкия спад през тази година започна да набира скорост, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 431,17 пункта, или 1,34%, до 32 654,59 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 80,84 пункта, или 2,02%, до 4 088,85 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 321,73 пункта, или 2,76%, до 11 984,52 пункта. 
Тези повишения са поредният опит на пазара да се възстанови от загубите през последните седмици. В петък Dow се 
понижи с 2,14%, записвайки първата си серия от 7 поредни седмични спада от 2001 г. насам. S&P 500 загуби 2,4% от 
стойността си и вече е в най-дългата серия от седмични понижения от 2011 г. Nasdaq пък се понижи с 2,8%. От началото на 
годината S&P 500 и Dow са се понижили с 14,2% и 10,1%. 
Акциите на Citigroup и Paramount Global поскъпнаха със 7,56% и 15,35%, след като Berkshire Hathaway разкри участието си 
в двете компании. Конгломератът на Уорън Бъфет съобщи, че е придобил дял за 3 млрд. долара в американската банка 
през първото тримесечие. 
Акциите на Citi се представят по-зле от останалата част от финансовия сектор през последните 12 месеца, като те се 
понижиха с около 34,1%, докато индексът Financial Select Sector се понижи с повече от 9% през същия период. 
Що се отнася до Paramount Global, Berkshire е придобил дял в компанията от 2,6 млрд. долара преди края на март. 
Сред другите печеливши на пазара бяха производителите на полупроводници. Цената на книжата на AMD скочи с 8,73%, 
след като Piper Sandler повиши рейтинга си за акциите на компанията. Акциите на Nvidia, Qualcomm и Micron Technology 
поскъпнаха съответно с 5,29%, 4,32% и 5,69%. 
Ръст регистрираха и акциите на компаниите от туристическия сектор, като тези на United Airlines поскъпнаха със 7,88%, след 
като компанията повиши финансовата си прогноза за второто тримесечие заради ръста на търсенето. Цените на книжата 
на Delta Airlines и American Airlines се повишиха съответно с 6,68% и 7,67%. 
На икономическия фронт, продажбите на дребно в САЩ нараснаха с 0,9% на месечна база през април. Продажбите на 
дребно, без тези на автомобили, се повишиха с 0,6%. 
Акциите на Home Depot поскъпнаха с 1,68%, след като компанията отчете по-добри от очакваното резултати за последното 
тримесечие. 
В същото време цената на книжата на Walmart се срина със 11,38%, след като финансовият отчет на гиганта в търговията 
на дребно не отговори на очакванията на анализаторите. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Индексите на водещите фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, предаде 
Си Ен Би Си, 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 251,45 пункта, или 0,94%, до 26 911,2 пункта. Този 
ръст дойде на фона на данните, че японската икономика се е свила с 1% на годишна база през периода януари-март. Този 
спад е по-малък от очакваното понижение с 1,8%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи със 7,72 пункта, или 0,25%, до 3 085,98 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 1,48 пункта, или 0,08%, до 1 941,54 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng записа ръст от 41,76 пункта, или 0,2%, до 20 644,28 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 5,54 пункта, или 0,21%, до 2 625,98 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши със 70,2 пункта, или 0,99%, до 7 182,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 5,72 пункта, или 0,94%, до 615,15 пункта. BGBX40 се повиши с 1,26%, или 0,87%, до 145,27 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,57 пункта, или 0,49%, до 727,82 пункта. BGREIT се понижи с 0,67 пункта, или 0,37%, до 181,32 пункта. 
 
3e-news.net 
 
√ България ще участва в програма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 за устойчив преход и териториално 
сътрудничество 
Министерският съвет одобри проекта на Програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 
2021-2027 (EURO-MED). С решението на правителството се осигуряват условия за пълноценното участие на български 
бенефициенти в новата програма на Европейския съюз за териториално сътрудничество. Страната ни ще може да се 
включи в нея с цялата си територия, а национален орган ще е Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
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Програма EURO-MED обхваща 69 региона от ниво 2 (NUTS II) в 10 страни-членки на ЕС и четири кандидат-членки. Това 
представлява 25% от територията на съюза, с над 140 млн. души население. Държавите, участващи в програмата, са 
България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания, както и четири държави 
кандидат- членки на ЕС - Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. 
Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. е в размер на над 293 млн. евро, от които 80% се предоставят от 
Европейския фонд за регионално развитие. Тя ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета: Иновации, 
Околна среда и Управление. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, 
изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи и други. 
Основната цел на програмата е да допринесе за прехода към неутрално по отношение на климата общество, като 
същевременно гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване 
на ЕС. 

 
 
√ Ремонт за 6.7 млн. лв. започва на основен път до Пловдив 
В Шуменско се рехабилитират общо 52 км третокласни шосета  
В събота - 21 май, започва текущ ремонт на 2,3 км от второкласния път II-64 Карлово - Пловдив в отсечката между пътния 
възел с автомагистрала „Тракия“ и началото на урбанизираната територия на Пловдив. Второкласният път е една от 
основните пътни артерии, която свързва града с АМ „Тракия“ и с Подбалканския път I-6 София – Бургас. По направлението 
преминава както транзитен, така и локален трафик от населените места в общините Марица, Калояново, Съединение, 
Хисаря, Карлово, Клисура, Сопот и Калофер, тъй като е най-пряката им връзка с областния център. 
Ремонтните дейности, които са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 
област Пловдив, включват подмяна на пътната конструкция чрез премахване на съществуващата настилка, полагане на 
битумизирана основа, асфалтови работи, профилиране на банкети. Отсечката ще бъде с нова маркировка, пътни знаци и 
ограничителни системи. 
Предвидените строителни работи ще са в два етапа. Първият започва на 21 май със затваряне на движението в платното в 
посока АМ „Тракия“. Движението ще се извършва двупосочно в платното за Пловдив. След приключване на строителните 
дейности трафикът ще се прехвърли двупосочно в ремонтираното платно за АМ „Тракия“ и ще се работи в платното за 
Пловдив за изпълнението на втория етап. 
Текущият ремонт е на стойност 6,7 млн. лв. и средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за завършването му е до края на 
юли 2022 г. 
Паралелно с това продължават и текущите ремонти на три третокласни отсечки в област Шумен с обща дължина над 52 
км. Обновяват се над 21 км от път ІІІ-2082 Мадара - Кюлевча - Марково - Косово, който свързва населените места в 
общините Шумен и Каспичан; близо 21,5 км от път ІІІ-7301 Ивански - Кълново - Янково - Жълъд, важна пътна артерия за 
общините Смядово и Шумен; както и 9,7 км от път ІІІ-701 Жилино - Стоян Михайловски - Нови пазар, свързващ общините 
Нови пазар и Никола Козлево. 
Строителните работи започнаха през миналата година и ще завършат до края на септември т. г. Те са възложени по 
договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Шумен. Предвидено е попълване и 
подравняване на банкети, почистване, ремонт и изграждане на водостоци, полагане на трошенокаменна настилка, 
асфалтови работи, полагане на бетонови бордюри в населените места, облицовани окопи, ремонт на съоръжения, 
премахване на крайпътната растителност за подобряване на видимостта на шофьорите. Отсечките ще бъдат с нова 
маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. 
Възложените ремонтни дейности на трите отсечки са на обща стойност 38,6 млн. лв. Средствата са от бюджета на Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
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С обновяването на отсечките ще се подобри свързаността на населените места от общините Шумен, Нови пазар, Смядово 
и Никола Козлево. 
 
√ Моделиране при батериите в САЩ доказва: Системите за съхранение на енергия могат да поддържат мрежа с 80% 
ВЕИ през 2050 г. 
В последното си проучване за системите за съхранение на енергия Америкаснката национална лаборатория за 
възобновяема енергия (NREL) заключава, че съхранението на батерии трябва да може да поддържа 80% от ВЕИ в 
енергийния микс в САЩ до 2050 г. Маделин Геокарис от NREL обяснява как са моделирали стотици бъдещи сценарии, за 
да представят точно стойността на денонощното (<12 часа) съхранение на енергия от батерията. 
Сценариите за голямо съхранение направиха различни допускания за цена и производителност за съхранение, вятър, 
слънчева фотоволтаична енергия и природен газ. Бяха разгледани 15 технологии за съхранение, като продължаващият 
бърз спад в разходите за литиево-йонни батерии прави технологията най-привлекателна. Изследванията и инструментите 
за моделиране – актуализирани, разширени и подобрени – също откриха значителен потенциал за разпределено 
съхранение на енергията в стотици хиляди сгради в САЩ, съобщава EnergyPost. 
Съхранението на енергия вероятно ще играе критична роля в бъдещата мрежа с ниски въглеродни емисии, гъвкава и 
устойчива, заключава новият анализ, кръстен Storage Futures Study (SFS). Националната лаборатория за възобновяема 
енергия (NREL) стартира SFS през 2020 г. с подкрепата на Министерството на енергетиката на САЩ, за да проучи 
възможното развитие на съхранението на енергия. 
Серията стартира с визионерска рамка за увеличаване на разгръщането и продължителността на съхранението на енергия 
с течение на времето и изследва въпросите, изложени във визията в пет следващи доклада. Ключовата част от проучването 
и цялата поредица доклади са синтезирани в окончателен документ . 
„Всяка фаза на проучването показва потенциална предстояща вълна от съхранение на енергия, като инсталираният 
капацитет за съхранение в САЩ се увеличава поне пет пъти до 2050 г.“, каза Нейт Блеър, главен изследовател на 
изследването. „Като цяло откриваме, че съхранението на енергия има значителна икономическа стойност, от по-лесни 
операции в енергийната мрежа до по-малко скъпи термични стартирания и намалени вредни емисии. 
Моделиране в детайли на бъдещи сценарии 
За да разбере какво движи внедряването на съхранение на енергия и как то може да повлияе на мрежата, NREL моделира 
стотици варианти и бъдещи сценарии. Изследователите добавиха нови възможности към публично достъпния модел за 
разширяване на капацитета на регионалната система за внедряване на енергия (ReEDS) на NREL, за да представят точно 
стойността на денонощното (<12 часа) съхранение на енергия от батерията – по своята същност сложно предизвикателство 
за моделиране. ReEDS създаде стабилен набор от бъдещи сценарии за енергийна система с голямо съхранение с различни 
предположения за цена и производителност за съхранение, вятър, слънчеви фотоволтаици (PV) и природен газ. За да 
симулира мрежовите операции в сценариите на ReEDS, NREL използва търговски достъпен модел на производствените 
разходи (PLEXOS). 
От страна на дистрибуцията, NREL добави нови възможности за съхранение към своя модел на пазарно търсене на 
разпределено генериране (dGen) с отворен код, за да симулира приемането от страна на клиентите на слънчеви плюс 
системи за съхранение при различни предположения за стойността на батерията и резервната мощност. 
Заедно, подобренията на модела отвориха вратата за проучване на много нови изследователски въпроси относно 
съхранението на енергия в бъдещата мрежа. 
Достатъчно възможности, за поддръжка на 80% микс от ВЕИ 
Във всички моделирани сценарии NREL установи, че денонощното разгръщане на съхранение може да варира от 130 
гигавата до 680 гигавата през 2050 г., което е достатъчно, за да поддържа генериране на възобновяеми източници от 80% 
или повече. „Открихме, че съхранението на енергия е изключително конкурентно на икономическа основа и има бързо 
разширяващи се възможности за денонощно съхранение в енергийния сектор“, каза Уил Фрейзър, водещ автор на доклада 
„Проучване на бъдещето на съхранението: Икономически потенциал на денонощното съхранение в енергийния сектор на 
САЩ“. 

 

https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/81779.pdf
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Литиево-йонните батерии вероятно ще бъдат най-бързо развиващата се технология за съхранение 
NREL изследва 15 технологии за съхранение на енергия в различни етапи на комерсиализация. Пренебрегвайки разходите, 
повечето от тези технологии биха могли да поддържат мрежата с кратка или дълга продължителност. Въпреки това, 
бързото намаляване на разходите за литиево-йонни батерии я прави най-атрактивната технология за съхранение на 
енергия. 
Разходите за литиево-йонни батерии са паднали с невероятните 80% през последното десетилетие и се очаква да 
продължат да падат, движени до голяма степен от търсенето на електрически превозни средства. 
Мрежите с високи нива на ВЕИ се подобряват и поддържат с много съхранение 
Няколко фази на SFS показаха, че съхранението на енергия може да осигури най-голяма стойност за подпомагане на 
посрещането на пиковото търсене - което е тясно свързано с генерирането на електроенергия от фотоволтаици. 
Повече PV генерация измества пиковото търсене към по-късните часове на деня и го съкращава до няколко часа. Това 
увеличава стойността на по-краткосрочното съхранение. Както е моделирано, стойността на съхранението се увеличава с 
течение на времето, когато натоварването нараства и съществуващите генератори бъдат спрени. 
„Енергийните системи с голямо съхранение могат успешно да балансират натоварването 24/7“, каза Джени Йоргенсън, 
анализатор на NREL и водещ автор на друг доклад от изследването: Проучване на бъдещето на съхранението: 
Оперативните последици за мрежата от широко разпространеното внедряване на съхранение. 
Моделираните активи за съхранение на енергия не работят през цялото време през цялата година, а се включват през 10-
те часа с най-високо търсене от деня, когато енергийната система се нуждае най-много от капацитет." 
 

 
Използване на съхранението на енергия през всеки час от деня през сезони и години до 2050 г.: Съхранението следва 

пиковото търсене, тъй като то се променя през годините, за да се съобрази по-тясно с времето, когато 
слънчевата енергия не е налична. 
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Разпределено съхранение на енергия в стотици хиляди сгради 
NREL също така откри значителен потенциал за разпределено съхранение на енергия в стотици хиляди сгради. 
Потенциалът за внедряване варира в зависимост от местоположението въз основа на специфични тарифни структури или 
програми за стимулиране, но обикновено се ръководи от разходите за батерия и стойността на резервното захранване. 
„Процесът на разработване и внедряване на технология за разпределено съхранение в рамките на нашия модел dGen 
разкри допълнителни въпроси и необходими изследователски възможности, свързани с приемането на акумулаторни 
батерии преди електромера“, обясни Ашрита Прасана, моделист на dGen и водещ автор на Storage Futures Study Distributed 
Solar and Storage Outlook: Методология и сценарии — първите публикувани оценки за разпределеното внедряване на 
съхранение на батерии. 
„Ще са необходими допълнителни подобрения на dGen, за да се проучат изследователски въпроси като потенциала за 
възприемане на разпределените енергийни ресурси (DER) и капацитета за съхранение и тяхното въздействие върху 
разпределителната мрежа, проучване на компромисите между разпределените и комуналните мащаби съхранение и 
ролята на DERs в подкрепа на прехода към декарбонизирана икономика." 
 
√ Лек спад в продажбите на нови автомобили у нас през април след силния ръст предходните месеци 
С изключение на пандемичния април 2020 г., миналия месец е бил най-лошият за пазара, откакто се води статистика, 
отчитат от АСЕА  
След като българският пазар на нови автомобили отчиташе големи ръстове през първите 3 месеца на годината и то на фона 
на големите спадове в почти всички държави-членки, април частично доведе европейската тенденция и у нас. Така след 
двуцифрените увеличения на продажбите, които ни нареждаха в топ 3 по този показател в Европа, през миналия месец 
пазарът на нови автомобили в България бележи лек спад, показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни 
производители (АСЕА). 
Според тях през април купените нови коли в България са с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2021 г. Тогава 
броят им е бил 2 400, докато сега е паднал на 2 357. Всъщност този резултат никак не е лош на фона на отчетените при 
повечето от останалите държави-членки, както и спрямо средния за ЕС. Автопазарът в Общността е реализирал спад от 
20.6% през април, като 17 държави също отчитат двуцифрени проценти намаления на продажбите. В България всъщност 
спадът е най-малък, а резултатът може да се нарече най-добър, ако бъдат изключени четирите страни, при които е 
регистриран ръст – Хърватия, Ирландия, Румъния и Швеция. Всъщност северната ни съседка е лидер по увеличение на 
продажбите на нови коли със своите 23.4% ръст. При ирландците той е 10 на сто, при хърватите – 2.7%, а шведите отчитат 
минимално увеличение от 0.3 на сто. 
Голяма част от причините за сериозния общоевропейски спад са продажбите на най-големите пазари в Европа. В Германия 
през април те се свиват с 21.5%, във Франция – с 22.6 на сто, а в Италия – с цели 33%. По-голям отлив от покупки на нови 
автомобили се отчита единствено в Литва – 34.9%, но тя не оказва толкова голямо влияние на общоевропейския пазар 
поради малките си обеми, които са дори под тези в България. 
За разлика от април, общо за първите 4 месеца на годината нашата страна е в топ 3 по ръст на продажбите на нови коли. 
За този период у нас са реализирани сделки с 9 031 автомобила, което е с 13.1% повече спрямо 7 984-те през първото 
четиримесечие на 2021 г. Така по-напред от България в класацията по ръст са единствено Словакия с 13.9% и Румъния с 
35.6 на сто. И в двете държави обаче броят на продажбите неколкократно надвишава тези у нас. Ръст отчитат още 
Португалия и Латвия (с по 2.9%), Ирландия (4.7%) и Кипър (3.7%). 
Във всички останали държави в ЕС четиримесечието е завършило със спад в продажбите на нови коли. Най-голям той е в 
Италия – 26.5%, следва Дания с 23.8%, Финландия с 23.5 на сто, Литва с 21.4% и т.н. В Германия сделките с нови автомобили 
са с 9% по-малко спрямо същия период на м.г., а във Франция отчетеният спад е над двойно по-голям – 18.6 на сто. 
За целия ЕС през периода януари-април пазарът отчита спад от 14.4%. Реализираните сделки общо са за 2 930 366 нови 
коли, което е с близо половин милион по-малко спрямо 3 422 714-те, продадени през първите 4 месеца на 2021 г. 
От АСЕА отбелязват, че с изключение на април 2020 г., когато пандемията от COVID-19 доведе до почти тотален локдаун в 
Европа и съответно срина пазара, продажбите на нови автомобили през април са на най-ниското ниво, откакто се води 
статистика – едва 684 506 броя за целия ЕС. Като основна причина за отчетения сега спад специалистите на Асоциацията 
посочват продължаващите проблеми по веригите за доставки, които възпрепятстват производството на коли и 
изпълняването на поръчките на клиентите. За спада за целия 4-месечен период пък сериозно влияние оказват както сривът 
през април, така и подобните резултати, отчетени през предишния месец март, които кумулативно водят до отчетения 
14.4-процентен спад на европейския пазар и падането му под 3 млн. автомобила.   
 
Cross.bg 
 
√ Започна прием по мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения 
На 18.05.2022 г. стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни 
предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за 
напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или 
адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г.“ 
Предвиденият финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ на допустимите кандидати по процедурата е в 
размер на 107 180 674,51 лв. 
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Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 6 000 000 евро /11 734 980 
лв./, а финансовата помощ за одобрените проектни предложения е в размер до 100 на сто от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи. 
Допустим за подпомагане кандидат по процедурата е „Напоителни системи“ ЕАД, в качеството му на оператор, 
предоставящ услугата „Доставяне на вода за напояване“. 
По процедурата се подпомагат дейности, свързани с материални и нематериални инвестиции за реконструкция и 
модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН), използвани само за 
селскостопански цели. 
Подкрепата е насочена към: 
·       Ремонт/реконструкция/рехабилитация на съществуващи ХМСН; 
·       Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг, 
включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда и за 
подобряване на проводимостта на ХМСН. 
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени чрез попълването на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) 
с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ , 
а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 19.09.2022 г. 
Насоките за кандидатстване можете да видите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-
finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Ще потушат ли напрежението антикризисните мерки на правителството? Депутатът от "Продължаваме 
промяната" Пламен Шалъфов 

- Социалните мерки на правителството - кога ще се усетя? Коментар на икономистите проф. Гарабед Минасян и 
Ваня Григорова 

- В началото на сезона – с какви цени тръгват към сергиите черешите и оранжерийните зеленчуци? Директно от 
Русе и Благоевград 

- Ще зареждаме ли по евтини горива с отстъпката от държавата? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Строители напускат "Хемус" - държавата не им плаща, но начислява ДДС 
в. 24 часа - Среднощен фейслифт на мерките - утрото под блокада донесе 0% ДДС на хляба и 467 лв. минимална пенсия 
в. 24 часа - Лекарите вземат над 7 млн. лв. кредит, ще купуват своя сграда 
в. 24 часа - Инвеститор в БТК придобива у нас американска тец 
в. Телеграф - Пълним хладилника за 120 лева 
в. Труд - Просто Киро сервира нова порция лъжи 
в. Труд - Алма матер против реформата на Денков  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Надежда Йорданова подканя парламента да започне процедурата за избор на нов ВСС 
в. Телеграф - По-вискои пенсии, по-евтин хляб и отстъпки за гориво 
в. Телеграф - Тройният протест срещу властта: без торти може, без транспорт - не  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: Инфлацията ще загасне, защото действа като пожар, но има много 
предпоставки да тлее дълго време 
в. Телеграф - Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: ГРИПЪТ ОЩЕ Е ТУК 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд": Управляващите не реагират правилно на инфлацията 
 Водещи анализи 
в. 24 часа - Емил Хърсев, финансист: Хлябът няма да поевтинее, но пък системата на ДДС ще се разклати 
в. Телеграф - Безадресно наливане на пари помпа инфлация 
в. Труд - Късопашатите лъжи за наивници колабират пред колонката на бензиностанцията 
в. Труд - Съпругата на македонския премиер Ковачевски е българка 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 май 
София 

- От 9.00 часа в Зала Витоша на Интер Експо Център започва кариерен форум среща бежанци от Украйна с 40 
български работодатели. 

  
- От 9:30 ч., в София тех парк, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще открие събитието „Наука за 

бизнес“, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
и Българската академия на науките (БАН). Ще бъдат представени най-интересните иновационни разработки на 
Aкадемията, готови да се превърнат в успешен бизнес и да оптимизират работни процеси. 

http://eumis2020.government.bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
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- От 10.00 часа на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с висши 
държавни отличия български културни дейци. 

- От 10.00 часа официално ще бъде открит Startup Hub на УНСС, който е първият по рода си университетски център 
в подкрепа на студентското предприемачество. Събитието ще се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. 
д-р Димитър Димитров, гости ще бъдат както ректорското ръководство, преподаватели и служители на 
университета, така и представители на успешни стартъп компании и асоциации. 

- От 13.00 часа с участието на зам.-кмета Дончо Барбалов ще бъде представена работата на новия център за 
превенция на общинската дирекция „Аварийна помощ и превенция“ с директор Красимир Димитров. 

- От 18.00 часа, в „Квадрат 500“ президентът Румен Радев ще участва в откриването на изложбата „Образът на 
Майстора“, посветена на 140-годишнината от рождението на класика на българското художествено изкуство 
Владимир Димитров. На събитието ще присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

***  
Благоевград. 

- От 17.30 часа в зала "Изкуство" Регионална библиотека “Димитър Талев“ ще бъде представена на книгата на Нидал 
Алгафари "Рано или късно". 

***  
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в кабинет № 6, в сградата на Община Кюстендил, г-н Иван Андонов - Председател на ОбС - Кюстендил 
ще даде пресконференция, във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет - Кюстендил, което ще се 
проведе на 26.05.2022 г. от 14:00 ч., присъствено в Заседателната зала на Община Кюстендил с адрес: пл. 
„Велбъжд“ № 1. 

- От 10.00 часа на стадион „Осогово“ в Кюстендил ще бъде даден стартът на състезание МПО „Млад огнеборец“ 

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

