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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТА 
 
√ Акад. Христо Белоев оглави Обществения съвет за развитие на висшето образование   
Акад. Христо Белоев - заместник-председател на Съвета на ректорите и ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев", 
оглави учредения днес Обществен съвет за развитие на висшето образование в Република България. Негови заместници 
са проф. Мартин Банов - председател на Селскостопанската академия, и Васил Велев - председател на Управителния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и 
науката (МОН).  
Съветът ще помага за реализацията на основите цели в Стратегията за развитие на висшето образование. Сред тях са 
осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни програми, въвеждане на съвременни форми на обучение, 
включване в международни образователни и научни мрежи, стимулиране на младите преподаватели. Общественият съвет 
ще работи също за активизиране на научната дейност във висшите училища и изграждане на ефективна връзка 
образование - наука - бизнес. 
Новата структура ще подготвя периодични аналитични доклади към отчетите на Министерството на образованието и 
науката (МОН) по изпълнение на Стратегията, ще организира също широки обществени обсъждания по актуални въпроси, 
ще предлага решения при формулиране на държавните приоритети в областта на висшето образование. 
В състава на Съвета са включени представители на Съвета на ректорите на висшите училища, БАН, Селскостопанската 
академия, Националната агенция за оценяване и акредитация, Националното представителство на студентските съвети, 
Националното сдружение на общините в Република България, на работодателски и синдикални организации, и др. 
Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, представители на МОН и други министерства са 
асоциирани представители към Обществения съвет. 
 
√ За четиринадесета поредна година бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и 
пенсионноосигурителния сектор  
За четиринадесета поредна година бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и 
пенсионноосигурителния сектор у нас - "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината" и 
"Застрахователен брокер на годината" за 2021 г., както и годишните награди на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски". 
Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските 
застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), 
фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). 
БТА е медиен партньор. 
Най-добрите компании бяха определени от експертно жури, съставено от представители на организаторите, на база 
обективни публични критерии и показатели.  
Наградите бяха връчени на тържествена церемония в присъствието на множество официални гости, представители на 
застрахователния и пенсионноосигурителния сектор, академичните среди и медиите.  
Наградата в категория "Застраховател на годината - Общо застраховане" за 2021 г. спечели ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс 
Груп" АД. Призът беше връчен от Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН). 
В категория "Застраховател на годината - Животозастраховане" за 2021 г. победител стана "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД. 
Наградата връчи Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. 
Призът "Застраховател на годината - Най-динамично развиващо се дружество" за 2021 г. спечели ЗАД "Алианц България 
Живот". Наградата беше връчена от Диана Митева, председател на Асоциацията на банките в България. 
На тържествената церемония бяха отличени и най-добрите пенсионноосигурителни дружества.  
В категорията "Пенсионноосигурително дружество на годината" за 2021 г., за дейността по допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, наградата получи ПОК "Доверие" АД. Наградата беше връчена от Диана Йорданова, зам.-
председател на КФН. 
Призът "Пенсионноосигурително дружество на годината" за 2021 г., за дейността по допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване, получи ПОД "Алианц България" АД. Наградата беше връчена от Васил Велев, председател на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В категорията "Пенсионноосигурително дружество на годината", за най-динамично развитие в дейността си през 2021 г., 
победител стана ПОК "ДСК Родина" АД. Наградата беше връчена от Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната 
политика. 
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В категориите на "Застрахователен брокер на годината" бяха отличени следните компании: 
В категорията "Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане" за 2021 г. победител стана “ЕС ДИ АЙ Груп” ООД. 
Наградата беше връчена от Владимир Савов, зам.-председател на КФН. 
Призът в категория "Застрахователeн брокер на годината - Животозастраховане" за 2021 г. получи "Ай Ен Джи Иншурънс 
Брокерс" ООД. Наградата беше връчена от Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските 
застрахователи.  
Наградата "Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество" през 2021 г. взе "Амарант 
България" ООД. Призът беше връчен от Радослава Масларска, председател на УС на БАЛИП. 
Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" връчи за 24-а поредна година своите национални персонални награди на най-
заслужилите експерти и професионалисти в секторите застраховане и осигуряване.  
С награда "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" - 2022 г. бе удостоен Юри Копач, член на УС и 
изпълнителен директор "Търговска мрежа и продажби" на "Дженерали Застраховане" АД. Приза връчи Константин Велев, 
председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи. 
Следващата награда от същата категория "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" - 2022 г. получи 
доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на Висшето училище по застраховане и финанси, изп. директор на 
Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Той прие наградата от Николай Здравков, председател на 
Българската асоциация на застрахователните брокери. 
С наградата "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" за 2021 г. бе удостоен доц. д-р Станислав 
Димитров, изпълнителен директор и член на СД на ЖЗК "Съгласие" АД и ръководител на катедра "Финанси и застраховане" 
във ВУЗФ, а наградата му връчи Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република 
България. 
С наградата "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" - 2021 г. бе отличен Кольо Делев, 
управител на "ЕС ДИ АЙ Груп" ООД. Призът беше връчен отново от Гълъб Донев. 
Наградените получиха статуетка на богинята Нике и грамота. 
Церемонията завърши по традиция с обща снимка на всички наградени компании и призьори, специални гости и членове 
на Организационния комитет.  
 
Money.bg 
 
√ Eĸcпepт: Цeнитe ce вдигaт, зaщoтo бизнecът нe мoжe дa paбoти пocтoяннo нa зaгyбa 
Ocнoвнитe изтoчници нa инфлaция ca външни и вътpeшни. Bъншнитe ca пoвлияни oт cвeтoвнaтa иĸoнoмичecĸa cитyaция и 
пoлитичecĸaтa cитyaция. Cлeд пpиĸлючвaнeтo нa пaндeмиятa тъpceнeтo ce възcтaнoви, нo нe и пpeдлaгaнeтo и тoвa пoвиши 
цeнитe. Oт дpyгa cтpaнa имaмe пpoблeм c дocтaвĸитe и пpeдлaгaнeтo нaмaлявa, зapaди липcaтa нa няĸoи чacт. Tpeтият 
фaĸтop e yвeличeнoтo пapичнo пpeдлaгaнe. Цeнтpaлнитe бaнĸи нa гoлeмитe дъpжaви нaмaлиxa дpacтичнo лиxвитe, 
yвeличиxa бaлaнcитe няĸoлĸo пъти. Toвa пapичнo пpeдлaгaнe вoди дo пoвишaвaнe нa цeни. Toвa зaяви изпълнитeлният 
диpeĸтop нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия Дoбpин Ивaнoв в пpeдaвaнeтo Моnеу.bg пo тeлeвизия 
Вulgаrіа Оn Аіr. 
"Hиe имaмe фиĸcиpaн вaлyтeн ĸypc ĸъм eвpoтo и тpябвa дa имaмe cxoднa инфлaция c eвpoзoнaтa или cъc 
cpeднoeвpoпeйcĸaтa. Ho тoвa нe e тaĸa, пpи нac e пo-виcoĸa. Haдвишaвa дopи aмepиĸaнcĸaтa инфлaция c oĸoлo 5%", 
ĸoмeнтиpa тoй. 
Πo дyмитe нa Ивaнoв цeнитe в Бългapия ca ce yвeличили зapaди "нeaдeĸвaтнитe мepĸи нa изпълнитeлнaтa влacт". Bмecтo 
дa нaмaлявa пapичнoтo пpeдлaгaнe, чpeз мнoжecтвo мepĸи бeшe yвeличeнo тъpceнeтo. Ocвeн тoвa мepĸитe зa oблeĸчaвaнe 
нa бизнeca зa зaĸъcнeли, зaявявa тoй. 
"Бизнecът нe мoжe дa cи пoзвoли дa paбoти нa зaгyбa. Koгaтo нe e нaяcнo ĸaĸвa e цeнaтa нa ocнoвнитe cypoвини, paбoтaтa 
e зaтpyднeнa". 
"Иcĸaмe дa дoгoвopим мexaнизъм, ĸoйтo дa нe e oбвъpзaн cъc cpoĸ, a дa дeйcтвa дoтoгaвa, дoĸaтo имa нyжнa, дoĸaтo ce 
нopмaлизиpaт цeнитe нa eнepгийнaтa бopca". 
Πo дyмитe мy eнepгeтиĸaтa нe тpябвa дa cъщecтвyвa caмo, зa дa имaмe eнepгeтиĸa, a дa пpoизвeждa дocтъпнa, cигypнa, 
чиcтa eлeĸтpoeнepгия, ĸoятo дa ce изпoлзвa oт индycтpиятa ocнoвнo. 
"Дpyгитe иcĸaния нa бизнeca в ĸoнтeĸcтa нa пpeдпoлaгaeмoтo yвeличeниe нa цeнaтa нa гaзa и пpeĸpaтявaнeтo нa дocтaвĸитe 
oт "Гaзпpoм". Πpи yвeличeнa цeнa нa eнepгиятa, тpyдa, тoвa щe лиĸвидиpa пpeдпpиятия и цeли ceĸтopи", cмятa тoй. 
Πo oтнoшeниe нa дaнъчнaтa пoлитиĸa нe тpябвa дa имa пpoмeни пo мoдeлa, ĸoйтo e ceгa. Haмaлявaнeтo нa ДДC нa няĸoи 
cтoĸи и ycлyги e пpoинфлaциoннa мяpĸa, a нe aнтиинфлaциoннa мяpĸa. Дoбaвĸa зa вcичĸи пeнcиoнepи eднaĸъв paзмep 
oтнoвo щe yвeличи пapичнoтo пpeдлaгaнe , нaй-ниcĸoдoxoднитe гpyпи щe yвeличaт тъpceнeтo и цeнитe щe ce yвeличaвaт. 
Taĸa cтoят нeщaтa и c paбoтнитe зaплaти. Щe нaвлeзeм в инфлaциoннa cпиpaлa. 
За повече информация видеото. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://money.bg/economics/ekspert-tsenite-se-vdigat-zashtoto-biznesat-ne-mozhe-da-raboti-postoyanno-na-zaguba.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи е на посещение у нас 
Еврокомисарят по разширяването се срещна с премиера Кирил Петков, президента Румен Радев и външния ни 
министър Теодора Генчовска. 
С премиера са обсъдили европейската политика в Югоизточна Европа и войната в Украйна. В рамките на разговора Кирил 
Петков е посочил, че България и занапред ще продължава да има активна роля за стабилността и просперитета в 
Югоизточна Европа. 
Без да има официално потвърждение, че темата е присъствала в разговорите, евроинтеграцията на Република Северна 
Македония и Албания е сред въпросите, които са в ресора на Вархеи и за които вече неколкократно идва в София през 
изминалите месеци. 
Към момента кабинетът потвърждава, че няма промяна в българската позиция - изпълнение на Договора за 
добросъседство срещу оттегляне на ветото. 
 
√ Божидар Божанов обсъжда в Брюксел мерки срещу дезинформация 
В България прониква повече дезинформация отколкото в Германия, Франция или Великобритания. Това се дължи на факта, 
че езиковите модели на социалните мрежи, които откриват злонамерено съдържание са по-добре развити на тези езици, 
отколкото на български. Това стана ясно от думите на министъра на елекронното управление Божидар Божанов, който се 
срещна в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова и с еврокомисаря за вътрешния 
пазар Тиери Бретон. Министър Божанов очаква общи европейски мерки за намаляване на дезинформацята и борбата с 
тролските профили в социалните мрежи. 
“За да има ефективно използване на езиковите модели, за да се открива злонамерено съдържание, те трябва да бъдат 
изградени за всеки съответен език поотделно. От гледна точна на компютърната лингвистика това е подходът, няма 
глобален езиков модел, който да може да се приложи. И това ще бъде тема на следващите ми разговори с фейсбук тази 
седмица, така че те да се фокусират малко повече върху езиците на по-малките държави-членки", заяви Божидар Божанов 
- министър на електронното управление. 
Означава ли това, че в България е възможно да се разпространява повече деизнформация? 
“На практика - да, повече е спрямо Германия, спрямо Франция, спрямо Великобритания. За английския се справят най-
добре. Именно затова и ние в комуникацията си с фейсбук и ЕК, и в рамките на законодателните предложения, дошли от 
парламента, настояваме да има доклади на ниво държава-членка. В момента фейсбук предоставя всичките си доклади 
глобално, което не ни дава информация за тези важни разлики”. 
 
√ Специално пред БНТ: Посланикът на Азербайджан у нас за газовите доставки и дипломацията 
Азербайджан скоро ще се превърне в един от основните доставчици на газ за България. Освен това - съвсем скоро, на 5 
юни двете страни ще честват 30 години от установяване на официални вазимоотношения. 
Пред БНТ ексклузивно говори посланикът на Азербайджан у нас - Н.Пр. Хюсеин Хюсеинов. С него разговаря Симеон Иванов. 
БНТ: Ваше превъзходителство, очаква се скоро Азербайджан да бъде основен енергиен доставчик на газ в България? 
Може ли Азербайджан да бъде сигурен и дългосрочен партньор на държавата ни? 
Хюсеин Хюсеинов: Азербайджан вече е надежден и дългосрочен енергиен партньор на България. През 2013-а бе 
подписано споразумение между двете страни за срок от 25 години. Фактът, че между България и Азербайджан  има 
подобни дългосрочни споразумения за доставка на газ е чудесен. Показваме, че Азербайджан е ангажиран във 
въпросите, свързани с енергийната диверсификация и гарантирането на енергийната сигурност на вашата страна. 
Така че без никакво съмнение ние сме и ще бъдем близки и благонадеждни партньори на България, що се касае до 
енергийните въпроси и всички сфери на сътрудничеството между държавите ни. 
БНТ: Азербайджан обаче захранва с газ и други южноевропейски държави-клиенти. Можем ли да се чувстваме 
подсигурени за следващите десетилетия, какъв е газовият потенциал на Азербайджан? 
Хюсеин Хюсеинов: Да, Азербайджан играе своята роля като износител на енергийни ресурси от 1994 г., когато бе 
подписан "Договорът на века". Назовахме го така заради геополитическото му значение. Тогава започнахме 
сътрудничеството си с 13 световни компанни за енергия и стартирахме много проекти за транспортиране на 
ресурсите ни към европейския пазар. От 2005-2006 г., вече повече от 16 години, Европа получава азерски газ и петрол 
без каквото и да е прекъсване или манипулиране. Всичко се случва по един много предвидим и последователен начин. 
Не трябва да има каквито и да е притеснения или резерви относно газовите запаси на Азербайджан. Доказано е, че 
към момента имаме количества, които са достатъчни за покриване на вътрешните ни нужди и за покриване на 
нуждите на износа ни за следващите 100 години. 
БНТ: Какъв ще бъде отговорът на страната Ви, в случай че търсенето на газ в Европа нарасне ударно? Да си 
представим, че се наложи ембарго на руския газ. Ще пази ли Азербайджан залежите си, ще следвате ли 
дългосрочните си планове и стратегия или ще действате изцяло предвид търсенето? 
Хюсеин Хюсеинов: Разбира се, ще следваме енергийната си стратегия, защото не се считаме за конкурент на 
големите енергийни играчи. Идеята е да се подкрепя енергийната диверсификация. Както заяви президентът на 
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Азербайджан Илхам Алиев – значението на Южния газов коридор не е да доставя допълнителен газ, а най-вече да 
диверсифицира енергийните източници. Ще следваме енергийната си стратегия, защото тя служи на всички 
замесени страни. Но все пак при нужда и търсене, сме готови да увеличим количествата, които изнасяме. Можем да 
го направим, защото, както споменах, имаме големи газови резерви. 
БНТ: Предвижда ли се изграждането на нови газопроводи към Европа от Азербайджан и можем ли да "мечтаем" за 
газова връзка през Грузия и по черноморското дъно към България? Изглежда ли Ви подобен проект реалистичен? 
Хюсеин Хюсеинов: Досега Азербайджан е изградил 5 големи газопровода в западна посока, към европейския пазар. За 
момента това е достатъчно за доставката на азерски газ към Европа. Трябва да мислим и за възобновяемите 
източници и зелената енергия. Азербайджан стартира и обмисля проекти, които проучват възможността за 
производство на електроенергия от вятърни турбини в Каспийско море. Румънското правителство е заинтересовано 
от сътрудничество в тази сфера и текат преговори и на европейско ниво. Възможно е пренасянето на 
електроенергия през връзка по дъното на Черно море. 
БНТ: Да засегнем и темата с нефта. Находищата по каспийския бряг са едни от най-старите известни на 
човечеството, а Съветският съюз е черпил оттам в продължение на десетилетия. С какви залежи разполага 
Азербайджан към момента? 
Хюсеин Хюсеинов: Абсолютно прав сте, защото Азербайджан е известен като първата страна, добивала и 
преработвала нефт, още през 19-ти век. Както споменах, големите ни нефтени проекти са от 90-те години на 
миналия век. Ако трябва да говорим за цифри, имаме доказани няколко милиарда барела нефт в залежи. 
БНТ: Някои от находищата на Азербайджан се разработват съвместно от азерски, британски, ирански, турски, 
руски и други енергийни компании. Трябва да отбележим, че този модел е приложен от Хейдар Алиев, изключително 
важна за Вашата нация личност. Гарантира ли този модел все още сигурност и просперитет за всички замесени 
или вече има потенциал за конфликт? 
Хюсеин Хюсеинов: Прав сте, че има консорциуми, които управляват една част от газовите ни находища. Основата 
наистина бе заложена от националния ни лидер Хейдар Алиев. Тогава, през 90-те, бе наистина важно за Азербайджан 
да има гарантирана политическа независимост, а присъствието на глобални компании в страната доведе и до 
икономическа сигурност. Отвориха се възможности за значителни инвестиции в азерската икономика, благодарение 
на износа на нефт и газ, а това цялостно покачи общото благосъстояние на държавата ни. Относно възможността 
от конфликти - няма как да се случи. Причината е, че енергийната ни политика е много отворена, прозрачна и бизнес-
ориентирана и насочена към взаимодействието. Всичките ни партньори за момента работят в взаимна полза без да 
се образуват конфликти между тях. 
БНТ: Нека сега да оставим настрана енергийната дипломация и да отидем към конвенционалната дипломация. На 
5 юни ще отбележим 30 години от началото на официалните двустранни отношения между България и 
Азербайджан. Какво постигнахме през тези три десетилетия, Ваше превъзходителство? 
Хюсеин Хюсеинов: Благодаря Ви за въпроса, наистина скоро имаме повод за чествания. Независимостта си сме 
получили още през 1918 г., но след болшевишката инвазия станахме част от Съветския съюз. С разпада на Съветския 
съюз възстановихме независимостта си и тогава България бе от първите държави, признали Азербайджан. През 
последните 30 години постигнахме много успехи и прогрес в двустранните си отношения, най-вече в търговско-
икономически и културен план. Културните ни връзки са на много добро ниво, както и политическият диалог. През 
2015 г. подписахме декларация за стратегическо партньорство. Във всички сфери на двустранните ни 
взаимоотношения следваме и се водим от принципите на това стратегическо партньорство. 
Вижте повече и във видеото. 
 
√ Магдалена Милтенова: Исканията на превозвачите са записани в коалиционното споразумение 
Превозвачите и правителството седнаха на масата за преговори. След среща с регионалния министър вчера, беше 
създадена работна група, която да се опита да намери баланс между исканията на превозвачите и тези на 
държавата. 
"Започнахме началото на преговорите, надявам се, че вървим и към постигане на съответните компромиси, така че 
и двете страни да бъдат удовлетворени", каза в "Денят започва" Магдалена Милтенова, председател на 
Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Искането, което са поставили превозвачите по отношение на тол системата, е да бъде изпълнено коалиционното 
споразумение. 
"В самото коалиционно споразумение много ясно е казано, че ще бъдат толувани второкласни пътища, но само 
международни коридори. Ние нямаме проблем с това и настояваме това да се случи, но не можем да приемем 
предложението, че трабва трябва да се толуват всички пътища втори клас - това ще засегне изключително много 
автобусния транспорт", заяви Милтенова. 
Потвърди, че техните искания са записани в коалиционното споразумение. 
Днес в 9 часа започват преговорите на сформираната работна група. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Добив на нефт и газ: Какви са възможните находища в българската акватория?  
Каква е ситуацията с добива на нефт и газ в Черно море на българска територия? 
У нас има няколко блока, в които се правят проучвания за наличие на ресурс - "Силистар", "Терес" и "Хан Кубрат" . За 
първите два блока проучванията останаха без резултат. А търсенето на нефт и газ в блок „Хан Аспарух" в българските 
териториални води продължава засега до 2024-та година. 

https://bntnews.bg/news/specialno-pred-bnt-poslanikat-na-azerbaijan-u-nas-za-gazovite-dostavki-i-diplomaciyata-1195303news.html
https://bntnews.bg/news/magdalena-miltenova-iskaniyata-na-prevozvachite-sa-zapisani-v-koalicionnoto-sporazumenie-1195315news.html
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Блокът „Хан Аспарух“ е с размери 14 220 кв. км и се намира на 80 километра от брега в Черно море, на дълбочина между 
100 и 2000 метра. Първото двегодишно споразумение за проучване бе подписано през 2012 години между българските 
власти и френската компания „Тотал“. Впоследствие то бе периодично удължавано с по две години. 
Търсенето започна през 2013, като бяха направени два сондажа и през 2016 година там излезе нефт. Проучващата фирма 
анонсира, че това „отваря нова игра", без да посочи подробности. 
През 2018 започна трето дълбоководно сондиране в същото находище. Сондажът, наречен "Мелник-1", е на 
приблизително 107 км източно от Варна и 153 км от Бургас. Тогава геолозите определяха структурата на терена като 
„интересна“, докато енергийни експерти предупреждаваха, че "не трябва да имаме големи очаквания". 
През 2020 година, при поредната промяна в собствеността на проучващия консорциум Румъния също влезе в търсенето 
на газ в блок "Хан Аспарух". 
Последното удължаване на срока беше подписано през февруари тази година. Така фpeнcĸaтa Тоtаl и pyмънcĸaтa ОМV ще 
проучват блок „Хан Аспарух“ до 2024-та година. Там ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и 
сеизмични изследвания на обща стойност над 3 милиона евро. 
 
√ Шарл Мишел посети Белград 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел беше на посещение в Белград. 
Заедно с президента на Сърбия Александър Вучич той посети научно-технологичен парк в Белград. Там беше подписано 
споразумение за предоставянето на близо 85 милиона евро съвместно финансиране от Европейския съюз и Световната 
банка. 
Средствата ще бъдат използвани за изследователски проекти и насърчаване на стартъп компании. По време на визитата 
си Шарл Мишел заяви, че процесът на присъединяване е от фундаментално значение за общото бъдеще на Сърбия и 
Европейския съюз. 
Неговата оценка е, че Сърбия е направила голяма крачка с отварянето на допълнителни прЕговорни глави, което е знак на 
доверие. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Българската позиция за Северна Македония е ясна и среща все по-голямо разбиране 
Държавният глава Румен Радев заяви, че по време на всичките си срещи и разговори с партньорите в Европа и от 
Съединените щати проведени през последните дни, а и преди това, аргументирано отстоява българската позиция за ветото 
за започване на преговори за еврочленство на Република Северна Македония. 
"Многократно съм заявял, че навсякъде аргументирано отстоявам българската позиция и тя среща все по-голямо 
разбиране. Изключително важно е да има комуникация с всички лидери от ЕС, с нашите стратегически партньори от САЩ, 
с всички европейски институции, за да се намери ясно, устойчиво и необратимо решение", посочи президентът. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази разочарование от приетата днес резолюция на Европейският парламент, в която 
се настоява за начало на преговори с Република Северна Македония и Албания за присъединяването им към Европейския 
съюз. Според Йотова в документа липсва съществено изменение, предложено от българските евродепутати, целта на 
което е било да се защитят правата на българите в югозападната ни съседка. 
Тя освен това подчерта: 
"Когато се говори за пристискане, когато се говори за преса, нека тази преса бъде към страната, която иска да влезе в ЕС, а 
не към страната, която вече толкова години е част от съюза. Във вчерашното изявление на върховния представител за 
външна политика на ЕС г-н Жозеп Борел се казва, че ще се направи всички възможно да се упражни натиск върху нашата 
страна, а това е едно изявление, която аз лично считам за недопустимо". 
На въпрос относно антикризисните мерки на правителството Румен Радев посочи, че обявените добри намерения на 
управляващите първо трябва да намерят законодателна подкрепа, да бъдат реализирани и едва след това могат да бъдат 
коментирани. 
"Медиите трябва да базират своите публикации не на слухове, а на факти. В едно демократично общество е недопустимо 
медия да отказва право на отговор“, заяви държавният глава, запитан за отказа на "Дойче веле" да публикува изпратеното 
право на отговор от срана на президентската институция. 
 
√ Състоянието на "Български пощи" е във фокуса на парламентарния контрол 
Депутатите ще обсъждат състоянието на „Български пощи“ с вицепремиера по ефективно управление Калина 
Константинова. В рамките на парламентарния контрол ще се разисква хакерската атака над дружеството от средата на 
април. 
По инициатива на парламентарната група на "Възраждане", подкрепена от "Продължаваме промяната" вицепремиерът 
по ефективно управление Калина Константинова ще отговаря за лошото състояние на "Български пощи", дали е направена 
пълна ревизия на дружеството и какво е състоянието на информационните системи, които станаха обект на кибератака на 
16 април. 
Константинова ще трябва да обясни пред депутатите и какви мерки ще се вземат за стабилизиране и възстановяване на 
пощите и кога ще бъдат изплатени пълните заплати на служителите. 
По време на контрола миналият петък Константинова посочи, че държавната финансова инспекция е открила над 30 
нарушения в управлението на "Български пощи". Едно от нарушенията е свързано с имотите на предприятието. 
Вицепремиерът увери, че уволненото ръководство на дружеството не е освободено от отговорност, а целта на новото е 
стабилизиране на държавното предприятие и превръщането му в единен център за административно обслужване. 
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В редовния парламентарен контрол днес ще участват десет министри, сред които министърът на туризма Христо Проданов. 
Той ще представи пред депутатите прогнози за летния туристически сезон, възможността мярката 60 на 40 да бъде 
продължена за сектора и след първи юни тази година, както и за настанените украински бежанци у нас. 
 
√ Посещение на министъра на отбраната на РСМ в България 
Министърът на отбраната на Република Северна Македония Славянка Петровска е на посещение в България. Тя е тук по 
покана на министъра на отбраната Драгомир Заков. Официалното посрещане на Славянка Петровска ще е пред паметника 
на Незнайния войн. 
Славянка Петровска ще разговаря с българския си колега Драгомир Заков и комисията по отбрана в парламента. От 2020- 
та година Република Северна Македония е член на НАТО. Горе–долу и от тогава е по-интензивното участие на македонски 
военни в учения у нас и на български там. 
Военни офицери вече преминаха и през обучение във военната академия в София. Говорено е и за обучение на 
сержантския и войнишкия състав във военния университет във Велико Търново. 
Преди време се дебатираше вариант България да поеме охрана на въздушното пространство на Република Северна 
Македония. Но въпросът беше оставен за „бъдеще време“, след като войната в Украйна пренареди приоритетите. 
Допускаше се участие на РС Македония и в проекта за придобиване на 3D радари за армията ни. 
Между България и РС Македония стоии въпросът за опазването на военните гробища на нейна територия. Около 500 са те 
от Балканските войни, Първата и Втората световна. Работи се по издирването и възстановяването им. Но поне до февруари 
още нямаше стартирала работа на двустранна експертна комисия за описването им. 
Посещението на Славянка Петровска става ден, след като в България беше американският държавен секретар Карън 
Донфрийд и еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи. 
 
√ ЕК иска от България и други две страни информация за транспониране на европейски правила 
Европейската комисия изпрати мотивирани становища до страната ни и още 2 държави членки на ЕС с искане да 
предоставят информация за това как правилата на ЕС за борбата с измамите и подправянето на непарични платежни 
средства са транспонирани в националните им законодателства. 
С европейската директива се криминализира кражбата на идентификационни данни, както и тяхната по-нататъшна 
продажба и разпространение. Тя обхваща непаричните операции, извършвани с всякакъв вид платежни инструменти. 
Страните членки имат два месеца за отговор и предприемане на необходимите мерки, в противен случай Комисията може 
да сезира Съда на ЕС.  
Също днес Комисията изпрати още едно официално уведомление до България за това, че не е въвела новия формат за 
разрешителни за пребиваване на граждани извън ЕС. Регламентът е променен през 2017-та година и в картите са заложени 
защитни елементи, които се основават на биометрични данни. 
През деня Комисията изпрати до България мотивирано становище за това, че не я е уведомила за действията си по 
транспониране в националното си законодателство на директивата за европейската услуга за електронно пътно таксуване. 
Комисията също така призовава страните членки, в т.ч. и България изцяло да транспонират в националното си 
законодателство правилата на ЕС за авторското право. 
 
√ МВФ: Инфлацията вече не е преходен фактор, както беше при Covid вълната на Омикрон 
Световните лидери трябва да привикнат да противодействат на периоди с инфлационен натиск, заяви управляващият 
директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Инфлацията вече не е преходен фактор, както беше с 
Covid вълната на варианта Омикрон миналата година, констатира тя. 
За централните банки е все по-трудно да свалят инфлацията без да предизвикват рецесия и това се дължи на увеличения 
натиск от покачващите се цени на храната и енергията, подчерта Георгиева в кулоарите на срещата на финансовите 
министри от Г-7 и управители на централни банки. 
Войната в Украйна, както и политиката за нулев Covid на Китай, който налага локдауни и намалява производството, 
предизвикват повишение на цените и хаос в снабдителните вериги. 
"Трябва да свикнем с по-продължителен инфлационен натиск, защото може да не е последният шок", предупреди 
Георгиева. 
 
√ ЕС се споразумя за правилата при запълване на газовите хранилища 
Преговарящи от страните членки на ЕС и евродепутати се споразумяха за правилата за запълване на европейските газови 
хранилища преди зимата, опитвайки се изградят буфер за доставки и да се подготвят за възможни прекъсвания на руските 
потоци на природен газа, съобщава Ройтерс. 
Русия доставя 40% от газа в ЕС и миналия месец прекъсна доставките за Полша и България, след като те отказаха да плащат 
за горивото в рубли, напомня агенцията. 
Сделката ще изисква от страните членки на ЕС съвместно да запълнят капацитетът на газовите хранилища най-малко на 
85% до ноември тази година и през 2023 г. и до 90% през 2024 и 2025 г. В момента газовите хранилища са запълнени на 
41%. 
Всяка страна също така трябва да постави в съхранение достатъчно газ, за да покрие 35% от годишното си потребление 
през последните пет години. Тази система е предназначена да намали тежестта върху страните с големи хранилища за 
природен газ, след като Унгария, Австрия и Нидерландия изразиха опасения, че техните компании ще бъдат принудени да 
купуват големи количества газ на почти рекордни цени, докато тези страни с малки газови хранилища не биха правили 
такива големи по обем покупки. 



7 

 

Страните без съоръжения за съхранение на газ пък ще трябва да съхраняват достатъчно гориво в други държави, за да 
покрият 15% от годишното си газово потребление. Кипър, Малта и Ирландия, които не са свързани с газовите мрежи на 
други държави, са освободени от това изискване. 
"Това, което е заложено в правилата, е осигуряването на доставки на газ за следващата зима за всички европейци", каза 
водещият преговарящ от страна на Европарламента, бившият полски премиер Йежи Бузек. 
Втечненият природен газ и съхраняваните горива като петрол ще могат да се включат в заложените цели за запасите. 
Държавите също така трябва да сертифицират собствениците на обекти за съхранение, за да проверят дали те 
представляват рискове за енергийната сигурност - ход, насочен директно към руския "Газпром", който преди месеци 
задържа своите европейски места за съхранение на необичайно ниски нива. Операторите, на които е отказано 
сертифициране, трябва да се откажат от собствеността или контрола върху газохранилищата. 
Опасенията относно руските доставки вече накараха фирмите от ЕС да започнат да презареждат хранилищата с рекордно 
скорост след края на зимния сезон, въпреки високите цени на синьото гориво. 
Страните от ЕС и Европейският парламент трябва официално да одобрят сделката. Европарламентът трябва да я гласува 
следващия месец, посочва Ройтерс. 
 
√ ЕС трудно би прекратила икономическата си зависимост с трети страни 
Европа се намира в момент, когато особено категорично трябва да отхвърли икономическите си взаимоотношения с 
проблемни управления от ценностна гледна точка. И тук не става дума само за Русия, но и за Китай и други държави с 
проблемна или липсваща демокрация. 
Професорът по валутно-финансови въпроси от Икономическия институт на БАН Искра Христова-Балканска коментира в 
"Нашият ден“, че държавите трябва да приемат собствен път на развитие или собствена концепция за национално 
оцеляване, за да приспособят своите икономики към съответните изисквания и предизвикателства в съвременната 
геостратегическа среда. 
Разточителната бюджетна политика винаги води до нарастване на инфлацията. 
По думите на икономическия експерт, въпреки възобновяването на икономическия растеж, през 2021 г. ЕС се сблъска с 
преодоляването на редица отрицателни ефекти, които бяха причинени от пандемичната криза. Темпът на нарастване в 
световен мащаб остана различен по страни. Икономическото възстановяване на Китай, беше последвано от 
възстановяване на американската икономика, както и от страните от ЕС. 
В еврозоната положителното икономическо развитие и нарастването на реалния БВП за съжаление е по-ниско в сравнение 
с темпа на растеж на БВП на главните търговски контрагенти на ЕС – САЩ и Китай. Дори в края на 2021 г. Европейското 
индустриално производство достигна нивата си от преди пандемичната криза, но спадна с 0,3% през последното 
тримесечие на 2021 г. 
"Трудно е да се направи прогноза до каква степен ЕС може да се отдели напълно и да преустанови връзките с т.нар. 
"недемократични режими", твърди проф. Балканска. ЕС прие преди година специално споразумение, с което изисква 
стриктно проследяване на инвестиции, които се извършват от трети страни“, посочва проф. Балканска. 
 
√ Еврокомисар призова за ускорени коридори по суша за износ на украинско зърно 
Европейският комисар по транспорта Адина Валян призова страните от ЕС спешно да съдействат за ускорени коридори по 
суша, за да бъде изнесено украинското зърно и да бъде избегната продоволствена криза заради блокадата в Черно море.  
Сред мерките, които Брюксел предлага, са намаляване на документните изисквания, увеличаване на граничния персонал, 
както и възможност за денонощни проверки на товарите. 
Според еврокомисаря 20 милиона тона зърно трябва да бъдат изнесени от Украйна за по-малко от три месеца през 
eвропейската инфраструктура преди следващата реколта. 
"Това е гигантско предизвикателство, което изисква координация и оптимизация на логистичните вериги", отбеляза още 
Валян. 
Преди войната Украйна изнасяше по 4,5 милиона тона селскостопанска продукция на месец през своите пристанища - 12 
процента от пшеницата в света, 15 процента от царевицата и половината от слънчогледовото олио. 
 
3e-news.net 
 
√ Александър Николов: Независимо дали IGB e готов, азерският газ ще е тук на 1 юли. Знае се и къде ще бъде доставен 
американският LNG  
Азерският газ ще е тук от 1 юли, независимо дали газовата връзка с Гърция ще е готова, тъй като пускането й в експлоатация 
е в зависимост от регулацията. Предвид сключените анекси по договорите за доставка обаче той ще е по-скъп. Що се отнася 
до американския газ, известно е къде ще бъде доставен. Това увери министърът на енергетиката Александър Николов по 
време на редовно изслушване в комисията по енергетика към Народното събрание. 
За IGB 
Няма техническо забавяне на трасето за междусистемната газова връзка между Гърция и България (газопроводът IGB). 
Това каза министърът на енергетиката Александър Николов в отговор на въпрос дали газопроводът ще бъде пуснат на 1 
юли. Оттам нататък обаче всичко зависи от регулацията, а по това работим активно и с Европейската комисия, така че 
процесът да протече по-бързо, допълни Николов. Както е известно след като газопроводът бъде завършен, той трябва да 
мине през процедура по сертифициране от регулаторните органи на Гърция и България. Процесът по същество отнема 
около 3 месеца. 
Азерски газ в пълен обем от 1 юли 
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Пълният обем от азерски газ ще бъде доставян до страната ни от 1 юли.  Водени са разговори за пълната доставка на 
азерски газ дори и да не е пусната в експлоатация газовата връзка с Гърция, стана ясно още от думите на министър Николов 
в отговор на депутата от Демократична България Владимир Панев. „Планирането на допълнителни количества, или 
количества отвъд сегашните е функция от няколко неща, каза той. В тази връзка посочи възможностите и на находището 
Шах Дениз, както и анексите по договорите за доставката на азерски газ. „Това на първо място. На второ място трябва да е 
ясно, че към момента „Булгаргаз“ изпълнява всичките си договорни изисквания към „Газпром експорт“. Съответно се 
пускат заявки, които не се изпълняват. На последно място има явен търговски риск или търговски ефект от това да се 
договарят срочни решения месец за месец, тъй като те са на спот цени (по-високи). Съответно необходимостта от подобно 
решение към момента не е налице и количествата в пълен размер ще тръгнат към България от 1 юли. Държа да подчертая, 
че, за да се избегнат всякакви спекулации относно вкарването директно на трасето Комотини-Стара Загора дори да не е в 
регулаторен режим или в пряка търговска експлоатация, всички възможни други трасета могат да бъдат използвани, тоест 
няма да има проблем да влезнат всички количества в България“, каза още министърът. 
„Към момента цената, която можеше да бъде реализирана от Азербайджан на доставка „веднага“, е значително по-висока 
от договора на „Булгаргаз“ с други контрагенти. Дружеството обаче се опитва да постигне по-ниска цена“, каза още 
Николов. 
Газохранилището в Чирен 
„Газохранилището в Чирен е запълнено до 21 %“, съобщи още министърът в отговор на въпрос депутата Георгиев от 
„Възраждане. Министърът обясни, че запълването на газохранилището зависи много от договора с основния доставчик в 
лицето на руската компания „Газпром“. 
„Булгаргаз“ е все още в активен договор с „Газпром“, напомни той. „Ако съответните количества не се доставят много 
трудно може да се изпълнява функцията и на обществен доставчик и на нагнетяване. Въпреки това ще се направи всичко 
необходимо отоплителният сезон да не е в никакъв риск първо от гледна точка на доставките, второ от гледна точка на 
поносимост на цените“. 
„Когато „Газпром“ не изпълнява договора това поставя под риск цялата система. Реалистично е газохранилището да бъде 
запълнено, ако изпълнение по договор, или има алтернативен доставчик“, обясни Николов. На тази база той обясни, че 
когато става въпрос за доставени количества от алтернативен доставчик, вече става въпрос и за ценови риск. На БЕХ обаче 
е поставена задачата да осигурят възможност за максимално нагнетяване на газ в Чирен. 
За американския LNG 
Знае се къде ще бъде доставен газа от САЩ, защото корабите са отдавна на вода, ъобщи още министър Николов. "Има 
конкретна точка, която е посочена в договорите", добави Николов. Конкретните договори са подписани от "Булгаргаз". 
След спиране на доставките на руски газ на 27 април Булгаргаз" е потърсил всички възможни алтернативни трасета. 
Общественият доставчик има възможност да ползва услуга в пълен мащаб - доставка към конкретен терминал, 
регазификация, транспорт до България, каза министърът. Той обясни, че поради затруднените доставки за всяка 
европейска държава и поради рисковете заради войната в Украйна, както "Булгаргаз", така и "Булгартрансгаз" се стараят 
да поддържат дългосрочни отношения с партньорите, които са необходими да стигне природният газ до Българи. 
Министър Ниолов не пожела в същото време да спомене конкретната локация. По думите му към момента се работи с 
всички терминали и места, включително и за суапови сделки от втечнен към конвенционален газ. 
Александър Николов поясни, че преговорите за газови доставки от САЩ са започнали още през януари. Той отказа  да 
коментира конкретната компания, която ще достави LNG, позовавайки се на търговска тайна. Енергийният министър увери, 
че компанията, която ще предоставя съответните количества, е предложилата най-ниска цена. 
От думите на Николов стана ясно, че няма промяна на позицията по заплащането на газа в рубли. Той потвърди, че страната 
ни няма да наруши договора за транзит за Сърбия. В отговор на въпрос на депутата от БСП Драгомир Стойнев дали има 
договор между турската компания „Боташ“ и българската „Булгартрансгаз“  за доставка на газ, министърът отговори, че се 
работи по вариант двата оператора да изпълнят търговските си отношения. 
За ПАВЕЦ Чаира 
Ще бъде направен пълен преглед на работата на ПАВЕЦ Чаира за последните десет години, поне от 2012 година насам, 
включващо и вътрешното управление на дружеството. Това обяви министърът на енергетиката Александър Николов в 
отговор на въпрос на депутата Тенев от "Има такъв народ". Той поясни, че съоръжението е изключително важно за 
електроенергийната система на страната. От тази гледна точка ще бъдат проверени и какви са вземаните решения и дали 
имат отношение към възникналата авария. 
„Тъй като пълната картина все още какво и защо е довело до последната авария не е налице, това е единствената причина 
да не бъдете запознати с този доклад. Когато има ясно обоснована причинно следствена връзка и още за възможностите 
за рехабилитация и за конкретен срок ще бъдете информирани“, ангажира се министър Николов. Той уточни, че има 
създадена работна група за проверка, в която са включени представители на всички технически университети и експерти 
от електроенергийната система под шапката на БЕХ, които да дадат своите становища. 
„Правният анализ е към своя край и когато е готов ще го предоставим на народните представители“, заяви Николов. 
АЕЦ „Козлодуй“ 
„Българската държава никога няма да затвори вратата на контрагенти. Ще се опитаме да запазим отношенията с конкретни 
юридически лица за гарантиране на енергийната сигурност на страната“. Така министър Николов отговори на въпроса дали 
се работи по варианти за резервни части за атомната централа, както и за гориво. Николов осведоми, че има работна група 
и е изготвен „детайлен план“. Той уточни, че за следващите две години проблем с горивото няма да има. Министърът беше 
категоричен, че независимо от войната „Българската държава никога няма да затвори вратата на критични контрагенти“. 
Той допълни, че ще се търси сътрудничество и с други държави, в които има изградени руски реактори, така че да се 
гарантира сигурността на централата. 



9 

 

√ Незначително понижение на енергийните цени по регионалните борси в петък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 208,36 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 219,12 евро/мвтч за базова 
енергия  
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 208,36 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 207,28 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
209,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 263,32 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 
173,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 720,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 20 май ще бъде 219,12 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 127,47 гвтч. Максималната цена ще бъде 290,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч . Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 139,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 май е 209,35 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 208,97 евро/мвтч. Най-високата цена от 263,32 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и 
тя ще бъде 179,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 787,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 май на Словашката и Чешка енергийна борса е 209,23 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 8 ч и тя ще е 263,32 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 176,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 май е 208,70 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
207,89 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 450,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 263,32 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 179,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 209,23 евро/мвтч на 20 май. Пиковата цена ще бъде 208,97 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 516 287,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 263,32 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 176,30 евро/мвтч 
 
Investor.bg 
 
√ Мандатът на членовете на КЗК се намалява от 7 на 5 години 
Парламентът одобри законовите промени на първо четене 
Парламентът намали мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като прие на първо четене 
промени в Закона за защита на конкуренцията със 141 гласа "за", 67 "против" и 1 "въздържал се". В подкрепа на 
законопроекта гласуваха от управляващата коалиция и "Възраждане", а от ГЕРБ-СДС и ДПС се обявиха срещу измененията. 
С промените мандатът на членовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се намалява от седем на пет години. 
Така мандатът се възстановява, какъвто е бил в периода 2010-2021 г. Предвижда се Комисията да се състои от председател, 
двама заместник-председатели и четирима членове, предава БТА. 
Със законопроекта се въвеждат и допълнителни гаранции за независимост и професионализъм по отношение на 
членовете на КЗК чрез повишаване на критериите за избор, като това включва изискване за придобита образователно-
квалификационна степен „магистър“ и стаж по специалността от седем години. 
Предвижда се в едномесечен срок от влизането в сила на измененията Народното събрание да избере нови членове на 
КЗК, а мандатът на заварените членове да се прекрати с встъпването в длъжност на новите. 
Според управляващите КЗК не е ефективна и независима и промените са връщане към нормалността. От опозицията 
обвиниха управляващите в желание да овладеят регулаторните органи и поискаха политически консенсус за избора на 
техните състави.  
Дискусията по предложените промени продължи повече от два часа.  
В отрицателен вот Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) коментира, че законопроектът е свързан с овладяването на определен 
регулаторен орган, както е станало с КЕВР.  Той направи "обосновано предположение", че всичко се прави за определен 
човек, или в случая за двама, и ще има нов сблъсък в управляващата коалиция, както за БНБ - "този път само че между 
неуспял кандидат за депутат на "Демократична България" и представител на юридическа кантора, кадровик на 
"Продължаваме Промяната". 
Йордан Цонев (ДПС) коментира, че не е добра практика да се удължават мандатите, когато те приключват, без да се прави 
избор, но недобрите практики не се поправят с други недобри практики. Той призова оттук нататък да се помисли за 
останалите регулатори да се търси консенсус между политическите партии. Т.нар. завишаване на критериите не е 
завишаване на критериите, а отваряне на вратата за точно определени хора, които вече са набелязани да бъдат на тези 
постове, каза Цонев.  
Петър Петров ("Възраждане") каза, че в законопроекта има намаляване на мандата и повишаване на квалификационните 
изисквания на членовете на КЗК - нещо, което на теория е добре, но ще видят как ще се развие. Според него дори мандатът 
да бъде намален на пет години, би следвало парламентът да има възможност предсрочно да прекратява мандата на 
членове или на ръководството на Комисията. 
Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) коментира, че ГЕРБ няма да подкрепят законопроекта. По думите му това прилича 
единствено на някакъв тип вендета. Иванов посочи, че мандатът на КЗК през 2021 г. е удължен в съответствие с европейска 
директива. Той посочи, че мандатът на Комисията изтича след една година и попита каква е тази прибързаност.  
Екатерина Димитрушева ("Продължаваме Промяната") посочи, че няма никакво изискване в европейското 
законодателство за конкретен срок на мандата на органите, които се грижат в държавите членки за защита на 
конкуренцията. По думите й по-краткият мандат се откроява и като по-добра практика в ЕС. Връщането на петгодишния 
мандат е стъпка към връщане на нормалността и е една добра практика, заяви тя. 
Мартин Димитров ("Демократична България") каза, че трябва да има устойчивост на мандатите, но това е точно обратното 
- злоупотреба с това правило, защото предишните управляващи не са имали право веднага да издигнат същите хора в КЗК 
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за нов мандат и за да заобиколят това, са удължили мандата им. През 2020 г. колко претърсвания на място са извършили 
КЗК, попита той и си отговори - една проверка са извършили тези хора и обясняват това с коронавируса. Как да хванеш 
картели, злоупотреба с господстващо положение без проверки на място? Единственият ти вариант е някой да дойде сам 
да се предаде, коментира Димитров. 
Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов поиска да се обяснят промените на 
колегите от ГЕРБ не толкова в юридически и икономически, а в човешки план. КЗК беше превърната от тях в комисията за 
защита на картелите, заяви той. "Така че целият вой тук е защо нашите хора, които покровителстваха нашите бизнеси и 
превърнаха държавата в огромен картел, трябва да бъдат махнати. Защото са вредни", каза Йорданов. 
Крум Зарков ("БСП за България") коментира, че "играта на тронове в българската политика често се превръща в игра на 
мандати". Ефективна и независима ли е КЗК, за съжаление, риторичен въпрос, следователно този закон е необходим и 
трябва да бъде приет, заяви той. Нека да приемем този законопроект и да направим наистина примерна процедура за 
номинация и избор на качествени, независими и признати експерти, призова Зарков. 
Председателят на групата на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова посочи, че съставът на КЗК е избран с политически консенсус, 
и отбеляза, че в него са излъчени представители от опозиционната ДПС и опозиционната тогава БСП. Такъв орган, който 
гарантира защита и свобода на конкуренцията, не е нужно да бъде избиран със силата на мнозинството, за да попълва 
партийни квоти, защото ще загуби качеството си да бъде гарант за свободата на конкуренцията и на пазара, посочи тя. 
Атанасова попита дали има някаква връзка между постъпилите жалби в КЗК и бързането за смяна на състава й, като 
например жалбата за господстващо положение на "Лукойл", жалбата за пределна цена на лекарствените продукти, за 
монополно положение на АЕЦ "Козлодуй" и за концентрацията на БТК. 
Настимир Ананиев ("Продължаваме Промяната") я репликира, че жалби винаги е имало, но излиза, че в България никога 
не е имало картели, а всички виждаме едни и същи цени и на бензиностанци, и на много други места. 
 
√ Министерството на земеделието не очаква загуба на евросредства 
Заварихме известно забавяне на определени проекти, тяхното одобряване и договаряне, но към днешна дата сме 
наваксали, каза министър Иван Иванов  
Министерството на земеделието не очаква да бъдат загубени европейски средства за земеделие, увери ресорният 
министър Иван Иванов. 
„Министерството на земеделието е създало необходимата организация, за да не допусне загуба на средства от Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.“ Това 
заяви той пред парламентарната Постоянно действаща подкомисия за контрол върху управлението на средствата от 
европейските фондове към Комисията по въпросите на Европейския съюз. 
„В министерството заварихме известно забавяне на определени проекти, тяхното одобряване и договаряне, но към 
днешна дата сме наваксали съответното забавяне. За ПРСР до края на годината сме направили организация, за да няма 
загуба на средства“, разясни министърът. 
Той допълни, че съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ е създадена работна група за бързо разглеждане на проектите, 
които ще бъдат приети тази година. 
„Очаква се решение от Европейската комисия, което да бъде обявено на 23 май на заседание на Съвета на министрите по 
земеделие, за отделяне до 5% от бюджета ПРСР 2014-2020 г. за годините 2021 и 2022 г., които да отидат за директно 
подпомагане на земеделските стопани по искане на 14 страни членки, сред които и България“, каза аграрният министър. 
Той припомни предвидените за тази година приеми по ПРСР, включително по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и обявеният вчера прием по 
мярка 4.3 за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения. 
По думите му по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. има също забавяне в договарянето, основно 
като резултат от COVID кризата и военната агресия на Русия в Украйна, както и други обективни причини. „Колегите дават 
гаранция, че всичко ще бъде приключено в срок и също няма да има загуба на средства“, заяви аграрният министър. 
Той допълни, че по подхода ВОМР също е идентифицирано известно забавяне, като с ДФЗ са проведени съответните 
разговори, за да няма и там загуба на средства. „През 2020 – 2021 г. почти не се е работило“, заяви министърът, като даде 
за пример неразгледани проекти. 
Министърът на земеделието посочи по отношение на новия период  от 2023 г., че след като пристигнат на бележките за 
Стратегическия план и бъдат отразени, ще започне незабавна информационна кампания. „Целта ни е да запознаем 
незабавно бенефициентите с новия Стратегически план, за да имат готовност незабавно да кандидатстват“, каза той и 
припомни, че по втори стълб са осигурени 60% национално съфинансиране при 15% досега. „Целта ни е да направим по-
конкурентно земеделие в България, като земеделските производители да предлагат своята стока не само по нашите 
пазари, а и в чужбина“, каза той. 
Министърът посочи, че в момента в Министерството на земеделието е в ход подготовката за изпълнението на 
Националния план за възстановяване и устойчивост, по отношение на включените там инвестиции във „Фонд за 
насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ и „Дигитализация на процесите от фермата 
до трапезата“. 
 
√ България поиска от ЕК договаряне на COVID ваксини според потребностите 
Министерството на здравеопазването предлага промяна в сключения договор от ЕК с Pfizer/BioNTech 
Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Европейската комисия, в което информира за желанието си да 
получава количества ваксини срещу COVID-19, съобразени с нуждите на населението. Държавите следва да имат 
възможността да закупуват количества, които реално са им необходими, смятат от здравното министерство. 
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Практиката до момента доказа, че не е работещо залагането на количества ваксини, които в пъти надвишават 
потребностите на страната. Такъв е случаят със сключения между Европейската комисия и Pfizer/BioNTech договор за 
закупуване на пандемични ваксини за периода 2022-2023 г. Съгласно договора до края на 2022 г. у нас трябва да бъдат 
доставени още 2 710 904 дози, а през 2023 г. – над 7 млн. дози. Ето защо България разчита на открит диалог с ЕК и 
производителите на пандемични ваксини за договаряне на количества, съобразени с потребностите на държавите членки 
на ЕС и на страната ни в частност. 
Необходимо е разбиране както от страна на компанията, така и от страна на ЕК по отношение на гъвкавостта, която следва 
да имат договорите за ваксини.  
Желанието на Министерството на здравеопазването е страната ни да продължи да осигурява широко портфолио от 
ваксини срещу COVID-19, но в разумни количества, с което да гарантира достъпа на българските граждани до различни по 
вид ваксинални продукти. 
От здравното министерство припомнят, че в опит за справяне с пандемията от COVID-19, в условията на недостиг на ваксини 
срещу новия коронавирус, Европейската комисия сключи договор с Pfizer/BioNTech за закупуване на пандемични ваксини 
за периода 2022-2023 г., с цел да осигури на държавите членки ефективна ваксинална защита. Впоследствие договорените 
за България и за други държави членки количества се оказаха в излишък, поради което от средата на 2021 г. страната 
активно и последователно, в диалог с Европейската комисия и останалите държави, търси решения за намаляване на 
заложените в договорите ваксини. 
С писмото си до ЕК Министерството на здравеопазването на България представя и своите предложения за промяна на 
сключения от ЕК с производителя Pfizer/BioNTech договор. 
От МЗ посочват, че и няколко други държави членки, включително Полша, поставиха пред Европейската комисия въпроса 
относно възможността за промяна в посочения договор. Основната причина е, че държавите членки се задължават да 
закупят количества ваксини, които не са им необходими. 
Същевременно осигуряването на здравни услуги за гражданите, пристигащи от Украйна, изисква допълнителен финансов 
ресурс, какъвто би могло да бъде освободен чрез намаляване на количествата ваксини, заложени в договора на ЕК с 
Pfizer/BioNTech, съобразено с реалните потребности на държавите членки. 
 
√ Турция не е променила позицията си за кандидатурата на Швеция и Финландия в НАТО 
Стокхолм трябва да прекъсне връзките с кюрдските сили в Сирия, заяви посланикът на Анкара в Швеция 
Турция е уведомила съюзниците си, че ще отхвърли кандидатурата на Швеция и Финландия за членство в НАТО, заяви 
турският президент Реджеп Ердоган във видео, публикувано на акаунта му в Twitter. 
Финландия и Швеция официално кандидатстваха в сряда за присъединяване към НАТО. Решението беше породено от 
нашествието на Русия в Украйна. Противопоставянето на Турция изненада останалите страни членки от алианса, припомня 
Ройтерс. 
„Ще продължим политиката си по решителен начин. Уведомихме съюзниците си, че ще кажем „не“ на членството на 
Финландия и Швеция в НАТО“, заяви Ердоган в разговор със студенти късно в сряда. 
Турският президент посочи, че Швеция и Финландия приютяват и финансират „терористи“ и ги снабдяват с оръжие, като 
повтори обвиненията на Анкара, че страните подкрепят групи, които тя смята за терористични, а именно Кюрдската 
работническа партия (ПКК) и кюрдското военно формирование в Сирия „Сили за защита на народа“ (YPG). Турция смята и 
последната групировка за терористична, с близки връзки с ПКК. 
„НАТО е алианс за сигурност и не можем да приемем в него да има терористи“, каза още Ердоган. 
Позицията на турския президент беше повторена и от посланика на Анкара в Швеция, който заяви в интервю за Financial 
Times, че Швеция трябва да прекъсне връзки с YPG, като в противен случай Турция ще блокира кандидатурата ѝ за НАТО. 
Емре Юнт каза пред FT, че скъсването на връзките със „Силите за защита на народа“ е „най-важното“ искане на Турция. 
Според Юнт Анкара иска Стокхолм, смятан от турските държавни ръководители за по-голям проблем от Хелзинки, да 
стигне по-далеч. „Те трябва да прекъснат връзките си с YPG. Това е най-важното“, подчерта посланикът. 
YPG са въоръжени кюрдски сили, които оглавиха кампанията срещу ИДИЛ в Сирия, след като джихадистката групировка 
завзе територии през 2014 г. и организира терористични атентати в цяла Европа. YPG получаваха оръжия и бяха обучавани 
от ръководената от САЩ коалиция срещу ИДИЛ, която беше подкрепена и от войски от Швеция. 
Но YPG имат близки връзки с ПКК, която води кървава въоръжена борба срещу турската държава от 80-те години на 
миналия век насам и е призната за терористична организация от Швеция, ЕС и САЩ. Западната подкрепа за групировки, 
свързани с ПКК, отдавна предизвиква гнева на Турция, както сред държавните ръководители, така и в обществото. 
Юнт, който е посланик на Турция в Стокхолм от 2017 г., заяви, че Анкара е гневна от проведени разговори в последните 
години между шведския министър на отбраната и други високопоставени ръководители с командири на YPG. „Те твърдят, 
че тази групировка воюва с „Даеш“, но „Даеш“ вече не съществува“, каза турският посланик, използвайки арабския 
акроним на ИДИЛ. 
Вчера турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че американският държавен секретар Антъни Блинкен го е 
уверил, че ще предаде „легитимните притеснения на Турция в областта на сигурността“ на Швеция и Финландия. 
„Неприемливо е страни, които искат да са кандидати, да подкрепят терористични групи, които ни атакуват“, каза 
Чавушоглу. „Това не е само политическа подкрепа. Например Швеция предоставя и оръжия, които уж трябва да се 
използват за борба срещу ИДИЛ. Те ни нападат с тези оръжия. Нашите служители в областта на сигурността, нашите 
войници, нашите цивилни са убивани с тези оръжия“, допълни турският външен министър. 
Социалдемократическото правителство в Стокхолм е изправено пред тежки парламентарни избори през септември и вече 
предизвика напрежение с лявото крило в партията си и с бившите комунисти заради кандидатурата на страната за членство 
в НАТО. Швеция има значителна кюрдска диаспора и в страната има повсеместна подкрепа за кюрдската кауза. 
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Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също коментира при посещение в Копенхаген в четвъртък нежеланието 
на Турция да приеме кандидатурата на Швеция и Финландия за членство в отбранителния алианс, като заяви, че не е 
необичайно страните членки да имат различни мнения.  
„Не е необичайно в НАТО да има различни мнения по големи решения. В НАТО имаме много опит, когато има различия в 
мненията, когато сядаме и намираме решения“, заяви Столтенберг пред журналисти.  
„В близък контакт сме с Финландия, Швеция и Турция. Отговаряме на притесненията, които Турция изразява“, допълни 
той.  
 
√ Пазарните стратези не очакват възвръщаемост от европейските акции през 2022 г. 
Прогнозите са общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 да завърши декември на ниво от средно 476 пункта, което 
би било спад от 2,5% за годината 
Забравете големите печалби от европейски акции тази година, пише Bloomberg. 
Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 ще завърши декември на ниво от 476 индексни пункта, което е спад от 2,5% 
за годината, сочи средната стойност от 15 прогнози в месечно проучване на Bloomberg. Въпреки че това предполага около 
8% повишение спрямо нивото на индекса при затваряне на търговията във вторник, стратезите са понижили оценките си с 
5 пункта през последния месец. "Макрофонът остава изключително несигурен и зависи от милостта на енергийните 
пазари", коментира стратегът на UBS Group AG Сутаня Чеда, която прогнозира стойност от 480 пункта за Stoxx 600 в края на 
годината. "Ясно е, че по-високите цени на енергията за продължителен период, влошаването на проблемите в 
снабдителните вериги и прекъсванията на доставките на руски газ може да се окажат насрещни ветрове за нашите 
прогнози". 

 
 
Цените на европейските акции отскочиха от двумесечните си дъна през изминалата седмица, но от началото на годината 
бележат спад от 11%, като инвеститорите все още имат за какво да се притесняват. 
Повишените цени на суровините подхранват инфлацията и карат централните банки да затягат паричната политика, като 
същевременно увеличават страховете от рецесия. В същото време доходността по държавните облигации се повиши до 
най-високото си ниво от 2018 г. този месец, което се отразява на цените на акциите. "Все още сме предпазливи по 
отношение на акциите предвид много трудния геополитически и макроикономически фон", коментира стратегът на TFS 
Derivatives Стефан Еколо, който очаква най-ниската стойност на индекса - от 380 пункта, а това предполага 13% спад спрямо 
нивото в края на сесията във вторник. Еколо предвижда дълготрайни насрещни ветрове и риск от натиск върху маржовете 
в бъдеще. Въпреки че цените на акциите се понижават тази година, анализаторите не са склонни да намалят прогнозите 
за печалбите, тъй като финансовите резултати за първото тримесечие бяха успокояващи, като по-голямата част от 
компаниите надминаха прогнозите. В резултат на това оценките спаднаха, а това направи европейските акции да 
изглеждат евтини, особено в сравнение с подобните в САЩ. 
 

 



13 

 

 
"Ние смятаме, че реалната доходност на облигациите достигна своя връх, като цикълът на затягане от страна на 
Федералния резерв е все по-пълно оценен", каза стратегът на Bank of America Corp. Мила Савова. Тя очаква забавянето на 
икономическия растеж да доведе до още 7% спад на Stoxx 600 до 410 пункта до началото на четвъртото тримесечие преди 
леко повишение до 430 пункта - целта на BofA за края на годината. 
Общите мечи нагласи намират отражение и в позиционирането на инвеститорите. Според проучване на BofA сред 
мениджърите на фондове през май нетните 26% от световните инвеститори имат занижени оценки за европейските акции, 
което е ръст спрямо 17% миналия месец и най-високото ниво от юли 2012 г. Освен това, 70% от европейските мениджъри 
на фондове сега смятат, че акциите в региона са достигнали своя пик за цикъла, спрямо 41% миналия месец. 
И все пак не всички рисуват мрачна картина. Някои стратези като Мислав Матейка от JPMorgan Chase & Co. вярват, че 
акциите са намерили дъното, след като корпоративните маржове се оказаха по-устойчиви от очакваното. Стратегът има 
цел от 500 пункта за Stoxx 600 тази година, което предполага почти 14% повишение спрямо затварянето във вторник. 
 
√ Икономисти понижават прогнозите си за растежа на Китай 
Covid Zero политиките оказват сериозен натиск върху дейността 
Икономисти понижават прогнозите си за целогодишния икономически растеж на Китай, след като страната отчете по-лоши 
от очакваното данни за април и сигнализира, че строгите ограничения заради коронавируса ще продължат, предава 
Bloomberg. 
Standard Chartered Plc и Bloomberg Economics понижиха оценките си за икономическия растеж в Китай през 2022 г., след 
като Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. направиха това по-рано през седмицата. 
COVID мерките в страната натежават сериозно върху дейността през април и началото на май, като нарушават и 
производството, и потреблението, пишат икономистите от Standard Chartered. Те понижават прогнозата си за растежа на 
страната през цялата година до 4,1%. Предишната им прогноза беше за ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай 
от 5%. 
От Standard Chartered понижават и прогнозата си за растежа на Китай през второто тримесечие до 0,3% от 3,5%. 
Очаква се смекчаването на мерките срещу коронавируса и продължаващата политическа подкрепа да улеснят 
възстановяването през втората половина на годината, смятат икономистите. Те допълват, че „всеки допълнителен месец 
на тежки блокирания ще намали годишния растеж“ с 0,6 процентни пункта. 
Понижението на прогнозата на Bloomberg Economics е беше още по-сериозно: сега икономистите прогнозират ръст от едва 
2% тази година, като предишната прогноза беше за растеж от 3,6%. 
„Стимулите не дават особен резултат заради ограниченията върху активността. Правителството и Народната банка на Китай 
могат да засилят подкрепата си за икономиката и ние очакваме те да го направят“, коментират Чън Шу и Ерик Джу от 
Bloomberg Economics в доклад. 
Според тях дори и с облекчаване на мерките срещу коронавируса и смекчаване на Covid Zero политиката, растеж от 5% 
изглежда недостижим, да не говорим за целта на правителството за икономическа експанзия от 5,5%. 
Икономистите на Bloomberg прогнозират свиване от 2,7% през второто тримесечие. Предишната им прогноза беше за 
експанзия от 1,5%. 
Целта за растеж на Пекин изглежда по-трудна за постигане, тъй като епидемията и блокирането заради Covid засягат 
икономическата активност. Властите засилиха призивите за подкрепа през последните седмици, като китайският премиер 
Ли Къцян каза в сряда на местните власти да „действат решително“ в опит да вдигнат икономиката. 
Също в сряда икономистите на Goldman Sachs намалиха прогнозата си за икономическия растеж на Китай за 2022 г. до 4% 
от 4,5% заради Covid Zero политиките. 
Икономистите на Citi във вторник понижиха прогнозата си за ръста на китайския БВП до 4,2% от 5,1%, като казаха, че 
въздействието на блокирането заради Covid върху икономическата активност изглежда ще продължи и след юни. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Бюджетните правила на ЕС няма да се върнат и през 2023 г. 
Началото на войната в Украйна накара Европейската комисия да обмисли изчакване, преди да наложи отново 
правилата 
Европейската комисия вероятно ще предложи в понеделник ограничаването на държавния дълг в страните от ЕС да бъде 
спряно и през 2023 г. на фона на голямата икономическа несигурност и рязкото забавяне на растежа, причинено от 
инвазията на Русия в Украйна, съобщиха "Ройтерс" и "Политико", позовавайки се на свои източници в Брюксел. 
Бюджетните правила на Европейския съюз, Пактът за стабилност и растеж, бяха създадени, за да защитят стойността на 
еврото. Те бяха спрени в началото на пандемията през 2020 г., за да се даде възможност на правителствата да се борят с 
икономическите последици от COVID-19. 
Те трябваше да бъдат възстановени през 2023 г., но новите рискове за икономиката от войната в Украйна, нов скок в цените 
на енергията и храните и въздействието върху доверието на потребителите и бизнеса ще накарат Комисията да прецени 
това. 
„Условията за запазване на общата клауза за суспендиране на правилата през 2023 г. и деактивирането й от 2024 г. 
са изпълнени“, ще се казва в съобщението на ЕК в понеделник, казаха служители. 
Комисията прогнозира миналия понеделник, че в резултат на войната в Украйна икономическият растеж в еврозоната през 
2022 г. ще бъде 2,7%, а не прогнозата от 4,0% през февруари. 



14 

 

Голяма част от растежа тази година ще се дължи на ефекта от пренасяне от 2021 г., което сочи към нова нестабилност на 
икономиката на ЕС, причинена от войната в Украйна. 
Комисията заяви още през март, че няма да приложи през 2023 г. едно от най-оспорваните правила в суспендираната 
рамка, според която правителствата трябва да намаляват дълга всяка година с 1/20 от превишението над 60% от БВП. 
Държави като Италия, с дълг от 160% от БВП, или Гърция с повече от 200%, просто няма да могат да се съобразят. 
Финансовите министри от еврозоната също се договориха през март да затегнат малко фискалната политика следващата 
година след три години напомпване на милиарди в икономиката поради пандемията, но също така да бъдат готови с 
повече пари, ако войната в Украйна го наложи. 
Очакването за удължаване бе предвидено дори в северните страни като Холандия. Но дискусията на Комисията се проточи 
поради разногласия между комисаря по икономиката Паоло Джентилони, който подкрепя удължаването, и изпълнителния 
вицепрезидент Валдис Домбровскис, който подкрепя връщането на правилата. 
Когато комисарите се срещнаха на редовното си заседание в сряда тази седмица, те най-накрая взеха решение за 
едногодишно удължаване, като същевременно се съгласиха да държат силно задлъжнелите страни под по-строго 
наблюдение, казаха служителите. Предложението сега отива в столиците на ЕС, които ще имат последната дума. 
Срещата на финансовите министри на ЕС ще обсъди предложеното удължаване във вторник, но вероятно няма да стигнат 
до решение, каза един служител. 
Държавните дефицити и дълговите заеми в еврозоната се свиват леко през 2021 г. в сравнение с предходната година, но 
остават над нивата отпреди пандемията - съответно средно 5,1% и 95,6% според "Евростат". 
 
√ Петролът се насочва към четвърта седмица на ръст заради търсенето на продукти 
West Texas Intermediate спадна под 111 долара за барел, след като завърши по-високо в четвъртък 
Петролът се насочи към скромна седмична печалба, тъй като оптимизмът относно перспективите за търсенето засенчи 
опасенията относно по-строгата парична политика и икономическото забавяне, които в съчетание разтърсиха по-широките 
финансови пазари. 
West Texas Intermediate спадна под 111 долара за барел, след като завърши на зелено в четвъртък, с общ ръст от 0,3% 
досега тази седмица. Сортът се насочва към четвърта поредна седмична печалба, което би било най-доброто представяне 
от средата на февруари. 
Глобалните пазари на горивни продукти се затягат, особено в САЩ, където цените на бензина и дизела се повишиха до 
безпрецедентни нива в навечерието на летния сезон. Очаква се пътуванията в цялата страна да се доближат до нивата, 
наблюдавани преди пандемията от коронавирус, според прогнозата на автоклуб AAA. 
 

 
 
Петролът поскъпна с почти 50% от началото на годината, тъй като търсенето се възстанови от въздействието на пандемията 
и нападението на Русия срещу Украйна изпрати ударни вълни през световните пазари. Докато САЩ и Обединеното 
кралство обявиха забрани за руски износ, потоците към Азия се увеличиха. Китай се стреми да попълни стратегическите 
запаси с евтин руски петрол, дори когато служителите се борят да потискат огнища на Covid-19. 
„Фокусът на пазара сега е затягането на фундаментите на суровия петрол“, каза Джоу Ми, анализатор от Chaos  
Research Institute в Шанхай, част от Chaos Ternary Futures Co. „С облекчаването на епидемията от вируса в Китай и 
сезона на пиково търсене в САЩ, рисковете са изкривени нагоре." 
В петък имаше смесени сигнали от Китай. Докато банките намалиха ключовия лихвен процент за дългосрочни заеми с 
рекордни нива, за да подпомогнат забавящата се икономика, Шанхай откри първите случаи на Covid-19 извън карантината 
от шест дни насам, което повдигна въпроси дали облекчаването на блокадите в града ще бъде засегнато. 
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Скокът на петрола допринесе за най-бързата инфлация от десетилетия, което накара Федералния резерв на САЩ да 
обещае, че ще продължи да повишава лихвените проценти, докато има ясни признаци, че ценовият натиск намалява. Това 
предизвика бурни промени в апетита на инвеститорите към риск, колебание на пазарите на акции, облигации и суровини. 
Пазарите на петрол остават във възходящ модел, при който краткосрочните цени са над тези с по-дългосрочна дата. 
Бързият спред на Brent, разликата между двата му най-близки договора, беше 2,33 долара за барел в сравнение с 1,80 
долара преди седмица. 
 
√ Пазарът на полупроводници се готви за нов удар заради войната в Украйна 
Страната произвежда огромен дял от доставките на инертни газове, необходими на индустрията 
На фона на изтеглянето на украинските войници от Мариупол, които предават контрола над града на руските сили, е време 
за оценяване на последствията. Един от факторите, останали до голяма степен неизследвани до този момент, е ефектът 
върху производството на инертни газове, пише Изабела Каминска за Bloomberg. 
Заводът Азовстал – обсаденият завод за стомана в Мариупол, е едно от малкото съоръжения в света, способни да 
произвеждат материалите, необходими за рентабилно производство на инертни газове като неон, криптон, ксенон и хелий 
– от решаващо значение за глобалното производство. Към момента е необходима оценка на удара върху веригата на 
доставки, за да се разработят алтернативни източници. 
Неонът, например, е ключов за производството на полупроводници. Газът е страничен продукт от производството на 
стомана и търговски е жизнеспособен само когато се произвежда в значителни количества в много големи 
стоманодобивни заводи като Азовстал. След това производители като Ingas (свързан с Мариупол) и Cryoin в Одеса могат 
да извадят неона от въздуха и да го направят достъпен за употреба. Имайки се предвид, че производството и на двете 
компании сега е преустановено за неопределено време, анализаторите се тревожат за доставките на неон и други газове, 
като предизвикателствата са особено големи за западните производители. 
Голям проблем е, че пазарът на инертни газове остава зависим от шепа специалисти – компании като Lindе, Air Liquide и 
Air Products and Chemicals, които предпочитат да се ангажират с поверителни дългосрочни договори. Липсата на 
прозрачност пречи на развитието на спот пазара, на който недоговорените количества могат да се продават на текущи 
пазарни цени, и обезкуражава разкриването на реалните цени. 
Тъй като никой не може да бъде сигурен в текущите цени, е трудно да се прецени какви количества инертен газ има. До 
избухването на войната в Украйна през 2014 г. страната осигуряваше 90-процентен дял от глобалните доставки на неон. 
По-голяма част от тях идваха от Мариупол и се насочваха към западните пазари. 
Част от производството оттогава насам е изместено в Китай, като сега Украйна вероятно генерира между 50 и 70-процентен 
дял от световните доставки на неон, посочва Клиф Кейн от The Edelgas Group, независима консултантска компания. 
Южнокорейската стоманодобивна компания POSCO също е започнала да произвежда малки количества, за да задоволи 
вътрешното търсене. 
В скорошна конференция относно отчета на компанията главният изпълнителен директор на Linde Санджив Ламба заяви, 
че дружеството получава по-малко от 20% от доставките си на неон от украински и руски източници и остава добре 
диверсифицирано. 
Ако Русия запази контрола над Мариупол и рестартира работата на повредените съоръжения в града, 95-процентен дял от 
пазара може да се окаже в ръцете на само двама „недружелюбни“ играчи, коментира Кейн. 
Metinvest Group на украинския милиардер Ринат Ахметов, която притежава Азовстал, заяви, че е в процес на подготовка 
на дела за 10 милиарда долара срещу Русия заради унищожаването на двете съоръжения в Мариупол. Сумата обаче едва 
ли ще компенсира вторичните ефекти, особено ако производството на полупроводници остане ограничено заради 
недостига на неон. 
Несигурността около доставките на хелий, друг инертен газ, необходим за производството на полупроводници, също 
нараства. 
Хелият се получава или от естествени земни находища, или при извличането като страничен продукт при процеса на 
втечняване на газ. Въпреки че производството е по-диверсифицирано - САЩ, Катар и Алжир се считат за едни от най-
големите производители, пазарът на хелий страда от значителна непрозрачност на цените. 
Тъй като проблемите на пазара на инертни газове предшестват войната в Украйна, е трудно да не се обвини пазарната 
структура за настоящите обстоятелства. Понякога натискът е точно това, което е необходимо, за да се насърчи 
прозрачността. 
Именно затягането на пазара след Иранската революция от 1979 г. доведе до разкритието на картела „Седемте сестри“ – 
група западни производители на петрол, които доминираха на пазара на дългосрочни договори, и позволи да се създаде  
активен спот пазар на петрол. 
Добра първа стъпка би била западните правителства да призоват големите компании за повече прозрачност относно това 
каква част от доставките са били засегнати от войната и колко все още идват от спорни територии или такива, които са под 
риск от санкциониране. 
Пазарните участници също трябва да подкрепят развитието на нови платформи, които да им позволяват да публикуват 
оферти за привличане на доставки и покриване на недостига. Криптопазарът, например, вече разглежда възможности в 
тази сфера. Той убеди Renergen, която предлага нови доставки на пазара от тази година, да продава своите обеми в 
токенизирана форма. 
Какъвто и да е пътят към спот пазара, става все по-ясно, че газове като неон и хелий са твърде важни, за да зависят само 
от няколко големи играчи. Инертните газове трябва да се предлагат свободно на пазара. 
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√ Стефан Бурджев подписа дoговори за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство  
Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов със средства 
по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 
Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев подписа договори за финансиране на проекти по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. с общините Бургас и Поморие. 
С община Бургас, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. сключи договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 799 952.05 лв. за изграждане на лодкостоянка, разположена 
в кв. „Сарафово“. Проектното предложение е одобрено по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. 
С изграждането на лодкостоянката в кв. „Сарафово“ ще се осигури сезонно укритие на малки рибарски лодки. 
Инвестицията ще изпълнява и екологична роля като защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване 
състоянието на морската ивица. 
Капацитетът на съоръжението включва осигуряването на места за общо 20 лодки с дължина до 12 м. Лодкостоянката ще е 
оборудвана с вертикален кей на две нива. Инвестицията предвижда и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на 
плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и съхранение или за извършване на ремонтни дейности с 
авторемаркета. В зоните за швартоване на лодките са предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за 
нуждите на рибарите. Ще бъде монтирана котвена система. С реализацията на проекта  ще се подобрят безопасността и 
условията на труд на рибарите от района и особено на тези от дребномащабния крайбрежен риболов. Срокът за 
изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г. 
С община Поморие бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Поморие на 
стойност 390 472,20 лева. 
Бенефициентът ще извърши цялостно обновяване на крайбрежната алея „П. К. Яворов“ със срок на изпълнение на 
строително-монтажните работи до края на 2023 година. Финансирането на предвидените дейности се осъществява в 
рамките на мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено 
от общностите за местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие. 
Проектът предвижда цялостна рехабилитация на пространството чрез подмяна на силно настилката и на старите 
осветителни тела. С реализиране ще бъдат обособени места за разходка и пасивен отдих с обща площ  от 4 260 кв. м. 
С обновяването на настилката и прилежащи съоръжения ще се повиши привлекателността на крайбрежната зона в 
черноморския курорт.  Реабилитираната алея ще допринесе също за функционалното използване на морското и културно 
наследство на територията на МИРГ Поморие. Разнообразните културни дейности, които ще се провеждат на алеята след 
изпълнението на проектните дейности, ще подобри диверсификацията на местната икономика и ще подчертае местната 
идентичност. 
 
√ Цената на Биткойн се покачи над 30 000 долара 
Цената на Биткойн се покачи над 30 000 долара в четвъртък. Криптовалутите търсят посока за развитие, но не успяха да се 
възстановят от огромните загуби през последните две седмици. Цената на Етериум, най-големият алткойн в света, беше 
на ниво от 1 995 долара при дневно увеличение от 1%. 
Криптопазарът изгуби почти половината от стойността си през последните шест седмици. По-голямата част от загубите 
дойдоха през последните две седмици, след като Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти с 50 базисни 
пункта на 4 май и сигнализира, че предстоят още повишения през юни и юли. Освен със затягането на паричната политика 
от страна на Фед, криптопазарът се бори с вътрешни пречки, особено с рязкото поевтиняване на противоречивата стабилна 
монета UST от миналата седмица насам. Първоначално замислена да бъде обвързана едно към едно с долара, цената на 
UST продължи да се понижава и падна до 0,08795 долара. 
Luna Foundation Guard, организацията, която стои зад UST, е продала биткойни на стойност поне 2,1 млрд. долара през 
последните 10 дни, за да подкрепи цената на UST, според данни, публикувани в понеделник. Много криптоинвеститори 
отчасти обвиняват организацията, че е продала резервите си от Биткойн и е предизвикала спад в цената му, за да върне 
стойността на UST на 1 USD. 
Положително развитие за криптовалутите настъпи, когато руският министър на промишлеността и търговията Денис 
Мантуров заяви в сряда, че страната му рано или късно ще легализира криптовалутите като платежно средство, тъй като 
Москва се бори със западните санкции върху различни сектори, особено банковия, промишления и енергийния. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- За доверието в институциите и авторитета на парламента - зам.-председателят на НС, който запази поста си - 
Мирослав Иванов; 

- Защо дезинформацията в социалните мрежи у нас е повече, отколкото в други европейски страни и как ще се 
справим с киберпрестъпността? Гост министърът на електронното управление Божидар Божанов; 

- Какъв е газовият потенциал на Азербайджан и може ли страната да бъде надежден и дългосрочен партньор на 
България - посланикът на Азербайджан Хюсеин Хюсеинов в специално интервю за БНТ; 

Нова телевизия, „Здравей, България“  
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- С колко още може да скочат цените на храните и възможно ли е да се сбъдне прогнозата на ООН за световен глад 
заради войната в Украйна 

- „Дръжте крадеца!“. Издирва се - кой е мъжът, който ограби крайпътно заведение и задигна дарения за болно дете 
- Победителят в „Като две капки вода“ Краси Радков. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Всеки вход става фирма 
в. 24 часа - Парламентът не е затвор - маха решетките и плаща глоба 
в. Телеграф - 60 отсечки на смъртта дебнат мотористите 
в. Труд - Инфлацията изяжда увеличените пенсии 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Президентът обиден на "Дойче веле" - писали по слухове и не пуснали опровержението му 
в. 24 часа -   Парното поскъпва с десетки проценти, но мислят и компенсации 
в. Телеграф - Премиерът: Никой не може да извива ръцете на демократичния свят 
в. Труд - Хората на Слави спират реформата на Денков 
в. Труд - Тол таксите да поскъпнат, но от 1 януари 2023 година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Стефан Аспарухов заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството: Сроковете да се издаде 
разрешително за строеж се съкращават драстично - на 1,5 месеца 
в. Телеграф - Образователният министър акад. Николай Денков: Готови сме да включим и други предмети в изпитите на 
учениците 
в. Труд - Калоян Паргов, доскорошен председател на БСП-София, пред "Труд": Участието във властта може да се превърне 
в отрова за БСП 
в. Сега -- Парадоксално, но факт -Русия сама ни избавя от енергийното си бреме  
Водещи анализи 
в. 24 часа - България в торбата 
в. Телеграф - Сиренето като опитна мишка за химиците 
в. Труд - Затворена страница ли е спецправосъдието? 
в. Сега - Борбата не е епична, а направо комична 
в. Сега - Управляващите черпят, гражданите - плащат 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 май 
София 

- От 7.15 часа в МОН е тегленето на изпитния вариант за втората задължителна матура по профилиращ предмет. 
Моля, тези от Вас, които ще участват, да бъдат в МОН до 7:10 ч. Вариантът за втория задължителен държавен 
зрелостен изпит по професия за професионалните гимназии и професионалните паралелки ще бъде изтеглен в 
8:15 ч. 

- От 09.40 часа пред паметника на Незнайния воин фотографи и оператори могат да заснемат церемонията по 
официалното посрещане на министъра на отбраната на РСМ Славянка Петровска. 

- От 09.00 до 17.00 часа във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на ул. „Ралевица“, кв. 
„Манастирски ливади“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска 
вода”, живеещи в района на: ул. „Ралевица“ от ул. „Иван Сусанин“ до ул. „Борис Димовски“. 

- От 10.50 ч министър Драгомир Заков и министър Славянка Петровска ще направят изявления за медиите в 
Министерството на отбраната. Постоянно акредитираните представители на медиите ще бъдат допускани в 
сградата на Министерството на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 на 20 май от 10.20 ч. срещу представяне на лична и 
журналистическа карта. 

- От 11.00 часа зам.- кметът Албена Атанасова ще връчи договорите на неправителствените организации, спечелили 
проекти по Столична програма „Социални иновации“ -2022 година. Програмата е на стойност 100 000 лева и със 
средствата ще се реализират 19 иновативни проекти, насочени към подкрепа на уязвими общности. Столична 
програма „Социални иновации“ се реализира за 3 поредна година по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова. 

- От 14.00 до 15.00 часа представителите на синдикалните организациите на Регионалните библиотеки към НФ 
„Култура“ при КТ „Подкрепа“ организират протестни действия. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ вицепремиерът и министър на регионалното 
развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще участва в национална кръгла маса „Бъдеще за Черно море, 
бъдеще за Европа“. Програмата на вицепремиера включва работна среща с областните управители на Бургас – 
Стойко Танков, на Добрич – Галин Господинов и на Варна – Благомир Коцев. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе дискусия посветена на тема климатичните промени и как да се 
справим с тях. Конференцията се очаква да открият евродепутатът Ева Майдел, заместник- министър-
председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, кметът на Бургас 
Димитър Николов, заместник-областният управител на Бургас Пламен Янев и генералният директор на БТА Кирил 
Вълчев.  
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*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Аула Максима на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ д-р Франк Кванте - 
Главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, ще представи публична лекция 
на тема "Лидерството през XXI век". С решение на Академичния съвет д-р Кванте ще бъде удостоен със званието 
"Почетен член на Академичния форум на ВСУ "Черноризец Храбър".  

*** 
Пловдив. 

- От 12.00 часа в Пресцентъра на БСП – Пловдив (ул. „Кръстю Пастухов“ 18) ще се проведе пресконференция на 
ръководството на Градски съвет на БСП Пловдив. Тема на пресконференцията са решенията, взети на Заседание 
на Градски съвет на БСП Пловдив и се отнасят до действията и „актуализираните“ решения на Националния съвет 
на БСП.  

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа на базата "Гнездо на орли" ще се проведе ежегодното състезание "Млад огнеборец". В надпреварата 
ще се включат 8 отбора от общините Разград, Цар Калоян, Кубрат, Завет и Исперих.  

*** 
Русе. 

- От 18.00 ч. в зала "Княз Александър I" на Историческия музей – Русе на откриването на изложбата "Намерено от 
Шкорпил".  

*** 
Шумен. 

- От 18.00 часа отваря врати новият Център по природни науки към Факултета по природни науки на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“. 

- От 15.30 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на ПК ПОН.  
*** 
Хасково. 

- От 10:30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация – Хасково ще се проведе заседание на Комисията по 
заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково. Дневният ред предвижда една основна точка - 
представяне и одобряване на проекта на Регионална програма за заетост на област Хасково – 2022 г., както и 
текущи въпроси. 

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

