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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БсТВ 
 
√ България ще разчита на азерски газ от юли 
Много малка част от природния газ, който Европа получаваше от Русия, е спрян – от порядъка на 15%. Останалите 85% се 
разплащат по начина, по който беше казано да го правят. Те си разкриват 2 сметки в Газпромбанк, превеждат си валутата 
по договора, парите се превалутират и постъпват в рубли в Газпром експорт. Това заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев в ефира на предаването «Актуално от деня» по БсТВ. 
Той добави, че Европа не може да се лиши от руския газ и да сформираме политика на база не «кое е най-добре за 
България, а кое е лошо за Русия» е контрапродуктивно. 
Целия разговор може да гледате тук. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Отличиха най-добрите застрахователни и пенсионноосигурителни компании за 2021 г.  
На 19 май 2022 г. на тържествена церемония в столичния хотел “Маринела” бяха връчени за 14-та поредна година най-
престижните годишни награди в застрахователния сектор и пенсионноосигурителния сектор - "Застраховател на годината", 
"Пенсионноосигурително дружество на годината", "Застрахователен брокер на годината" за 2021 г. 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). Фондация "Проф. д-р В. Гаврийски" връчи за 
24-та година своите специални награди "За цялостен принос в развитието на българското застраховане", "За цялостен 
принос в развитието на българското осигуряване" и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в 
застраховането" на заслужили експерти и мениджъри, лидери в своя сектор.  
Превърналото се в традиция събитие събра представители на бизнеса, на държавните институции и регулаторните органи, 
на научните и академичните среди, на медиите.  
Сред официалните гости на церемонията тази година бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов 
надзор (КФН), заместник-председателите на КФН - г-н Владимир Савов, ръководещ управление "Застрахователен надзор" 
и г-жа Диана Йорданова, ръководеща управление "Осигурителен надзор", г-н  Гълъб Донев, секретар по демография и 
социални политики на Президента на Република България, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната 
политика, г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-жа Диана Митева, 
председател на УС на Асоциацията на банките в България и др. 
Водещ на церемонията беше Костадин Филипов. 
Началото на тържеството бе поставено с връчването за 24-та поредна година на националните призове на фондация "Проф. 
д-р Велеслав Гаврийски" на най-изявените личности от сферата за застраховането и осигуряването. Призът "За цялостен 
принос в развитието на българското застраховане" беше присъден на г-н Юри Копач, член на УС и изпълнителен директор 
"Търговска мрежа и продажби" на "Дженерали Застраховане" АД.  Високата награда бе връчена от г-н Константин Велев, 
председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи. "Приемам ценното отличие с вълнение и 
благодарност за високото признание от страна на колегите в бранша, в лицето на АБЗ и фондация "Проф. д-р 
Велислав Гаврийски". Благодарен съм и на всички, с които сме работили и продължаваме да работим и които са важен 
фактор за постигането на този успех!", заяви г-н Юри Копач. 
Също с награда "За цялостен принос в развитието на българското застраховане" от академичните среди, беше удостоен 
доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на Висшето училище по застраховане и финанси, изпълнителен 
директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Наградата му беше връчена от д-р Николай 
Здравков, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери. "Изключително се вълнувам да 
получа тази специална за мен награда и благодаря на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" за това признание", заяви 
доц. Вазов при получаването на наградата. 
С приза "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" бе отличен доц. д-р Станислав Димитров, 
изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЖЗК "Съгласие АД", ръководител на катедра "Финанси и 
застраховане" във ВУЗФ и програмен директор на направление "Застраховане и пенсионно осигуряване" във VUZF Lab. 
Отличието му връчи г-н Гълъб Донев, секретар по демография и социални политики на Президента на Република България. 
"Изключително съм щастлив, че в годината, в която ЖЗК "Съгласие" АД отбелязва своята 15 годишнина, а ВУЗФ става на 20 

https://bstv.bg/news/aktualno-ot-denia-s-vodeshch-nora-stoichkova-20-05-2022


2 

 

години, получавам тази награда. Това ме мотивира да продължавам да работя и да допринасям за развитието на тези две 
важни за мен институции", заяви доц. Димитров. 
Г-н Кольо Делев, управител на "ЕС ДИ АЙ Груп" ООД, бе удостоен с приза "За цялостен принос в развитието на 
посредничеството в застраховането". Наградата му връчи г-н Гълъб Донев. 
Призьорите на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", която отбелязва своята 25-та годишнина, получиха специално 
изработени статуетки на богинята на победата "Нике", почетни грамоти и значки с лика на патрона на фондацията. 
На тържествената церемония бяха отличени най-добре представилите се застрахователни и пенсионноосигурителни 
дружества през 2021 г. Те бяха определени от експертно жури, съставено от представители на петте организации, на база 
обективни публични критерии и показатели.  
Призът "Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество" през 2021 г. спечели "Амарант 
България" ООД. Наградата бе връчена на Янаки Янакиев, управител на компанията, от Радослава Масларска, председател 
на УС на БАЛИП. 
В категория "Застрахователeн брокер на годината – Животозастраховане” за 2021 г. победител стана "Ай Ен Джи Иншуранс 
Брокерс” ООД. Наградата бе връчена на г-н Тодор Дедински, директор "Бизнес развитие“ в компанията, от г-н Константин 
Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи. 
В категория "Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“ за 2021 г. първото място спечели "Ес Ди Ай 
Груп" ООД, а отличието получи управителят на компанията Ясен Христов от Владимир Савов, зам.-председател на 
Комисията за финансов надзор. 
В категория "Пенсионноосигурително дружество на годината - за най-динамично развитие в дейността си” за 2021 г., 
призът спечели ПОК "ДСК Родина" АД, а отличието получи г-жа Диана Митева, член на УС на компанията. Наградата ѝ беше 
връчена от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика. 
В категория "Пенсионноосигурително дружество на годината - за дейността по допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване" за 2021 г. първото място бе присъдено на ПОД  "Алианц България" АД. Призът бе връчен от Васил Велев, 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България на Владислав Русев, главен изпълнителен 
директор на отличеното дружество. 
Победител в категория "Пенсионноосигурително дружество на годината - за дейността по допълнително задължително 
пенсионно осигуряване” за 2021 г. стана ПОК "Доверие" АД. Наградата получи Даниела Петкова, председател на УС на 
компанията от г-жа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“. 
Призът "Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество" за 2021 г. спечели ЗАД "Алианц България 
Живот" АД. Наградата прие Андрей Александров, изпълнителен директор на дружеството, от г-жа Диана Митева, 
председател на УС на Асоциацията на банките в България. 
В категория "Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2021 г. победител стана "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД. 
Наградата получи Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на компанията, от Владимир Савов, 
зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. 
Победител в категория "Застраховател на годината - Общо застраховане“ за 2021 г. стана ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс 
Груп" АД. Отличието беше връчено на Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор, от г-н Бойко 
Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. 
Дружествата победители получиха специални плакети, дело на дизайнера Стефан Петров, и грамоти. 
Церемонията завърши с обща снимка на всички наградени и награждаващи, официални лица и членовете на 
Организационния комитет. 
Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, 
Еconomic.bg, Money.bg, Dnes.bg, "Банкеръ", "Стандарт", Insmarket.bg. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Милена Ангелова, АИКБ: Мерките са палиативни 
Бизнесът призовава за спешно стартиране на усвояването на Плана за възстановяване и устойчивост 
Антикризисните мерки в момента са палиативни. Бизнесът е призовавал за действия срещу инфлацията още от юли 
миналата година. Сега войната още повече е усилила кризата. Това коментира пред NOVA NEWS главният секретар на АИКБ 
Милена Ангелова. 
„За последните 10 месеца заради високите цени на електроенергията от бизнеса са надвзети 1924 лева на мегаватчас, а са 
компенсирани едва половината от тях – 969 лева на мегаватчас. Цената на електрическата енергия влиза в цената на всички 
продукти и услуги”, коментира Ангелова. 
Според нея инфлацията в други страни не е толкова голяма, защото там бизнесът е подпомогнат и цените на 
електроенергията са компенсирани. 
„В България инфлацията на средногодишна база е 12% срещу 6,2% средноевропейска”, поясни Ангелова. 
Тя допълни, че цената на електрическата енергия в момента се формира на основата на геополитически процеси, а не на 
пазарни принципи. Това била и причината в България да е най-скъпо. 
„Бизнесът настоява за компенсиране на тези свръхвисоки цени. ЕС призна, че тези неочаквани свръхвисоки печалби на 
енергопроизводителите следва да се обложат с данъци и от този фонд да се компенсира бизнесът, така че да остане 
конкурентноспособен. В противен случай печалбите излизат от реалната индустрия и тя бива поставена пред 
неопределеност. Цените скачат. Затова мерките, които се вземат сега са закъснели и палиативни”, заяви още Ангелова. 
Все пак смята, че една част от мерките могат да бъдат приети като позитивни. „Можем да подкрепим под условие 
увеличаването на прага на задължителната регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000”, каза Ангелова. „Но 
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предупреждаваме, че повишаването на този праг не може да се прави автоматично, защото чухме и такова намерение. 
Трябва да се прави след много внимателен анализ, за да не се изкриви конкурентната среда. По-скоро призоваваме за 
облекчаване на процедурите по администриране на ДДС”, заяви Ангелова.    
Според нея нулевата ставка на хляба няма да даде сериозно отражение върху цената. 
„Може да даде глътка въздух на хлебопроизводителите, но не мислим, че ще промени цената на хляба”, каза тя. 
Пенсиите не трябвало хоризонтално да се вдигат, защото тогава се къса връзката между осигурителния доход и равнището 
на дохода. „По този начин хората нямат интерес да се осигуряват”, смята Ангелова. 
Тя призова за спешно стартиране на усвояването на Плана за възстановяване и устойчивост и подписване на 
споразумението за партньорство. 
„Ние сме за договаряне на браншово равнище на заплатите – едни браншове вървят по-добре и заплатите могат да бъдат 
увеличени, други браншове не вървят толкова добре”, каза тя. 
Освен това от началото на войната в Украйна България е загубила 30 000 работни места. „Просто има отлив на пазара на 
труда – хората са демотивирани. Изчезват и по демографски причини”, обясни Ангелова. 
По думите й печалбата на АЕЦ за едно тримесечие е 2 милиарда, а при нормални цени за цяла година е около 200 милиона 
лева.   
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Милена Ангелова, АИКБ: В България инфлацията на средногодишна база е 12% срещу 6,2% средноевропейска 
Антикризисните мерки в момента са палиативни. Бизнесът е призовавал за действия срещу инфлацията още от юли 
миналата година. Сега войната още повече е усилила кризата. Това каза за Нова телевизия главният секретар на АИКБ 
Милена Ангелова. 
„За последните 10 месеца заради високите цени на електроенергията от бизнеса са надвзети 1924 лева на мегаватчас, а са 
компенсирани едва половината от тях – 969 лева на мегаватчас. Цената на електрическата енергия влиза в цената на всички 
продукти и услуги. В България инфлацията на средногодишна база е 12% срещу 6,2% средноевропейска”, каза още 
Ангелова. 
„Бизнесът настоява за компенсиране на тези свръхвисоки цени. ЕС призна, че тези неочаквани свръхвисоки печалби на 
енергопроизводителите следва да се обложат с данъци и от този фонд да се компенсира бизнесът, така че да остане 
конкурентноспособен. В противен случай печалбите излизат от реалната индустрия и тя бива поставена пред 
неопределеност. Цените скачат. Затова мерките, които се вземат сега са закъснели и палиативни”, заяви Ангелова. 
„Можем да подкрепим под условие увеличаването на прага на задължителната регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000”, 
каза Ангелова. „Но предупреждаваме, че повишаването на този праг не може да се прави автоматично, защото чухме и 
такова намерение. Трябва да се прави след много внимателен анализ, за да не се изкриви конкурентната среда. По-скоро 
призоваваме за облекчаване на процедурите по администриране на ДДС”, коментира Ангелова.   
Според нея нулевата ставка на хляба няма да даде сериозно отражение върху цената: „Може да даде глътка въздух на 
хлебопроизводителите, но не мислим, че ще промени цената на хляба.“ 
Пенсиите не трябвало хоризонтално да се вдигат, защото тогава се къса връзката между осигурителния доход и равнището 
на дохода: „По този начин хората нямат интерес да се осигуряват.“ 
„Ние сме за договаряне на браншово равнище на заплатите – едни браншове вървят по-добре и заплатите могат да бъдат 
увеличени, други браншове не вървят толкова добре. Освен това от началото на войната в Украйна България е загубила 30 
000 работни места. Просто има отлив на пазара на труда – хората са демотивирани. Изчезват и по демографски причини”, 
обясни Ангелова. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев посрещна на "Дондуков" 2 ученици от СУ "Христо Ботев" в Калофер 
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова посрещнаха в петък на "Дондуков" 2 ученици от 
калоферското Средно училище "Христо Ботев". Децата и техните учители представиха неговата история и програма, 
посветена на славянските първоучители светите братя Кирил и Методий и делото на Христо Ботев. 
"Безкрайно радостни сме, че днес посрещаме ученици, които наред с успехите си на олимпиади и състезания носят духа 
на Христо Ботев в сърцата си", заяви в приветствието си към гостите държавният глава. 
Президентът поздрави училищното ръководство, че възпитава децата с идеите и веруюто за свобода, справедливост и 
просветеност на големия български революционер. 
"Това е начинът да поддържаме жива връзката с нашите герои, с миналото, с техния дух", заяви Румен Радев. 
В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност – 24 май, президентът пожела на учениците и учителите успехи и здраве. 

https://nova.bg/news/view/2022/05/20/369502/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8/
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"Във вашата кръв тече кръвта на българските революционери, на българските герои. Бъдете достойни за тях, 
пазете тяхната памет, предавайте я и вие на вашите деца", обърна се към учениците от Калофер вицепрезидентът 
Илияна Йотова. 
Тя изказа благодарност на преподавателите за това, че пазят искриците и духовността на градчетата от Подбалкана, 
станали средища на националноосвободителното движение, за да има днес съвременна България. 
"Посещението си при вас посвещаваме в памет на светите братя Кирил и Методий и непостижимата дързост на 
Христо Ботев", подчертаха възпитаниците на СУ "Христо Ботев". 
 
√ Премиерът за санитарните инспекции на ГКПП Капитан Андреево: Борбата за границата е борба за държавността 
"Борбата за границата е борба за държавността" - това заяви министър-председателят Кирил Петков по време на 
провелата се вчера среща със заместник-министъра на земеделието Иван Христанов. По време на срещата те 
обсъдиха сигурността на границата ни с Република Турция, съобщават от правителствената пресслужба. 
Заместник-министър Христанов информира премиера Петков, че считано от петък Националната референтна лаборатория 
„Централна лаборатория по химични изпитвания и контрол“ към БАБХ извършва лабораторен анализ на пратки плодове и 
зеленчуци, преминаващи през ГКПП „Капитан Андреево“. Според него с това държавата в лицето на БАБХ за пръв път от 
10 години насам си е върнала контрола на границата. 
Инспекторите извършват контрол в непрекъснат режим на работа, като са изпратени допълнителни екипи, които да 
подпомагат служителите на пункта. 
По време на разговора Иван Христанов е подчертал, че трафикът на пункта е натоварен в резултат на саботаж от страна на 
частен оператор, който 10 години е изкуствено подържан монополист на границата, да извършва своите договорни 
задължения. 
Премиерът е благодарил на Иван Христанов за за решителните действия, които предприема Българската агенция по 
безопасност на храните на "Капитан Андреево" като е подчертал, че тази граница не е външна само за България, но и за 
Европейския съюз. 
БАБХ работи в непрекъснат контакт с турската страна при управление на процесите, е казал още Христанов. Днес 
заместник-министъра на земеделието ще посети ГКПП "Капитан Андреево" заедно с посланика на Турция у нас Айлин 
Секизкьок. 
 
√ Новият директор на Агенцията за инвестиции: Не липсва интерес от чуждестранни инвеститори към България 
По данни на БНБ през 2020 г. инвестициите у нас са били двойно повече от тези през 2019-та година и са стигнали почти 3 
милиарда евро, като най-вероятната причина за ръста е сделката за БТК. Миналата година обаче - огромен спад, 
инвестициите са потънали с 43%. 
Данните са предварителни и могат да претърпят ревизия. 
На фона на войната и растящата инфлация, да разчитаме ли на нови потоци чужди инвестиции у нас? Как държавата ще 
търси и привлича нови компании и ще се предлагат ли облекчени процедури и финансова подкрепа, за да сме по-
атрактивни? Гост по тези въпроси в "Бизнес.БГ" беше Богдан Богданов, новият изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции. 
 

 
 
Инвестициите имат вариации през годината, не могат да се сравняват месец за месец, обясни Богданов. 
Интерес откъм чуждестранните инвеститори не липсва. Въпросът е ние да канализираме този интерес в 
приоритетните индустрии. Това са индустрии с добавена стойност - автомобилна, айти, биоиндустрия, които ние 
сме заложили в нашата програма. Има няколко интересни проекта - единият е със 700 работни места в Плевен, в 
автомобилния сектор от доста голям европейски производител, обясни Богданов. 
От миналата седмица има заявени намерения и за център на японска компания с 50 нови работни места. Такъв тип 
инвеститори гледат на България като на дългосрочен партньор, подчерта Богданов. 
Всяка инвестиция идва с конкретни намерения. Ние не можем предварително да зададем изискванията за 
инфраструктура, коментира още Богданов. 
Вижте целия разговор с директора на Българската агенция за инвестиции във видеото. 
 

https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/noviyat-direktor-na-agenciyata-za-investicii-ne-lipsva-interes-ot-chuzhdestranni-investitori-kam-balgariya-1195491news.html
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√ Българската позиция за РСМ: Как да бъде защитен националният интерес - коментар на Любомир Кючуков и Петър 
Колев 
Какъв е българският национален интерес по казуса с Република Северна Македония и пред кого трябва да го защитим? 
Нужно ли е президентът Румен Радев да свика нов Консултативен съвет по националната сигурност по темата и има ли 
шанс за вдигане на българското вето до края на юни? 
Вижте във видеото коментара в "Денят започва" на експерта по международни отношения и бивш дипломат Любомир 
Кючуков и на Петър Колев, от Граждански демократичен съюз в Северна Македония. 
 
√ Розоберът в Карлово може да бъде прекратен заради ниските изкупни цени 
Розоберът в Карлово започна, но има съмнения, че заради ниската изкупна цена, кампанията тази година може да бъде 
прекратена предсрочно. Основен проблем в бранша и тази година е недостигът на работна ръка. 
Прибирането на розов цвят започна с около 10 дни закъснение заради метеорологичните условия. Представителите на 
сектора посочиха, че съществува риск да пласират продукцията си на цена под себестойността и за поредна година ще 
търпят загуби. 
"Знаем, че обявените и сключените договори тази година са на цена 2,50 лева за кг розов цвят. От разговорите с 
розопреработвателите виждаме, че нямат намерение да бъде качена тази цена", казва Зара Клисурова - 
розопроизводител. 
"Няма как да плащаме разходи над 1,50 лв., имаме себестойност на този цвят до начало на кампанията и да го 
продаваме на 2,40 лв. Това означава да работим на загуба", добави Христо Николов - розопроизводител и председател 
на Професионалната асоциация на розопроизводителите. 
Тази година берачите желаят заплащане от 1,2 лв., на места 1,3 лева за кг набран цвят. Освен че работната ръка е по-скъпа, 
тя и не достига, тъй като работниците предпочитат по-доходни сектори. 
Според браншовите представители изкупната цена на розовия цвят трябва да бъде не по-ниска от 3 лева на килограм без 
ДДС, за да не остане неприбрана реколтата тази година. Добивът за миналата година е 8800 тона. 
"Ако изкупната цена остане такава каквото е обявена в началото и имаме един голям пик, в който ние ще се принудим 
да увеличаваме цената на работниците, за да я приберем, очаквам да паднем под този добив", коментира Христо 
Николов. 
Николов подчерта, че розопроизводителите предстои да получат финансова помощ по ковид мярката, но те гледат на нея 
като на компенсация за покриване на загуби от миналата година. 
 
√ 100 милиона души по света са принудително разселени заради войната в Украйна 
Заради войната в Украйна и други конфликти броят на принудително разселените хора по света за първи път надхвърли 
100 милиона души. 
Това съобщи върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди. По думите му 100 милиона души е стряскащо 
число, което едновременно буди тревога и действа отрезвяващо - рекорд, който никога не би трябвало да бъде поставян. 
Броят на бягащите от конфликти, насилие, нарушения на човешките права и преследване е бил 90 милиона души в края на 
миналата година, сочат данните на Върховния комисариат на ООН за бежанците. 
Войната в Украйна превърна 8 милиона души във вътрешни бежанци, а повече от 6 милиона са напуснали страната. 
Филипо Гранди заяви, че мирът и стабилността са единственият начин да се обърне тенденцията. Той подчерта, че тези 
100 милиона души, които са принудително разселени, представляват един процент от световното население и се равняват 
на броя на жителите на 14-а по население държава в света. 
 
√ Австралия с нов премиер - Антъни Албанезе положи клетва 
Лейбъристът Антъни Албанезе положи клетва като 31-вия министър-председател на Австралия. На церемонията в Канбера 
той обеща промяна и се зарече да работи за справяне с измененията в климата, поскъпването на живота и неравенството. 
Лейбъристката партия се връща на власт след 9 години в опозиция. Тя получи безпрецедентната подкрепа на "Зелените" 
и на независими депутати, предимно жени. 
Официалните резултати от изборите все още не са оповестени и броенето на гласовете продължава. Но новият 
австралийски премиер положи клетва, за да може да участва в ключова среща на върха в Япония. 
В Токио той ще присъства на срещата на групата "Куад", включваща още Съединените щати, Индия и Япония. 
 
БНР 
 
√ Президентът удостоява с държавни отличия изтъкнати учени 
В навечерието на 24 май президентът Румен Радев ще удостои с висши държавни отличия шестима изтъкнати български 
учени. 
Ордени "Свети Свети Кирил и Методий" с огърлие  получават академик Иван Попчев - за особено значимите му заслуги за 
развитието на математическата наука и информатиката. Както и академик Никола Съботинов - за особено значимите му 
заслуги в областта на науката и професор  д-р Петко Салчев - за изключителните му заслуги за развитието на системата на 
здравеопазването. 
Същото отличие на церемонията ще получат  професор Милияна Каймакамова  - за принос за развитието на историческата 
наука и професор Стоян Караиванов  - за особено значимите му заслуги за развитието на музикалното изкуство и културата. 
Орден "Стара планина" - първа степен, президентът ще връчи на професор Цочо Бояджиев - за изключителния му принос 
в областта на науката и културата.  

https://bntnews.bg/news/balgarskata-poziciya-za-rsm-kak-da-bade-zashtiten-nacionalniyat-interes-komentar-na-lyubomir-kyuchukov-i-petar-kolev-1195594news.html
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√ Никола Минчев: Ще има промени в данъчните закони 
Интервю на Силвия Великова с Никола Минчев 
Председателят на парламента Никола Минчев очаква през юни да бъде внесена актуализацията на държавния бюджет. В 
предаването "Политически некоректно" на програма "Хоризонт" на БНР той открои като приоритет промени в данъчните 
закони:  
"От 1 юли, например, от когато е планирано и увеличението на пенсиите, тогава вече да е влеяло в сила изменението. Ако 
не, да е съвсем малка разликата. Законът за ДДС най-малкото трябва да претърпи промени и въобще данъчните закони 
ще имат промени". 
"Всичко, което се случва с Народното събрание, несъмнено е моя отговорност", каза още председателят на Народното 
събрание. 
"Решетката пред Народното събрание вече я няма, демонтирана е, така че се надявам тази история да остане един лош 
спомен от тази седмица и от историята на 47-ото Народно събрание. Следващата пленарна седмица я посрещаме без нея. 
Казусът как се стигна до тази решетка започна още от протеста, организиран от "Възраждане“ през януари месец по повод 
"зелените сертификати“ и тогава имаше пробив в сигурността. Ако си спомняте, тогава полицията в началото подходи по-
меко, полицаите нямаха и щитове, нямаха палки. В началото се опитаха да имат по-умерен подход, но се стигна до един 
пробив, който, разбира се, притесни охраната и те тогава споменаха няколко мерки, които могат да се вземат, за да се 
усили сигурността на самата сграда. Една от мерките беше и да има на прозорците на първия етаж метални решетки, 
защото те са на много ниско и от гледна точка сигурност това е проблем, но Слава Богу не се е случвало. Това бяха разговори 
в устна форма. След това вече постъпи писмо от НСО с изброени конкретни мерки, което е било адресирано не до мен, а 
до главния секретар. Някои от мерките са били отхвърлени от страна на администрацията. Аз нито знаех, че са извършени 
огледи, нито че е постъпила конкретна оферта. Това, което стигна до мен, е докладна записка за вътрешно компенсиране 
на разходи по бюджета. Действително не съм обърнал внимание, че има такъв проект за поставяне на метални 
съоръжения". 
Относно отсъствията на Делян Пеевски от парламентарните заседания председателят на Народното събрание обясни, че 
не ги извинява: 
"В интерес на истината господин Пеевски и не пуска молби за извинение и има неизвинени отсъствия. Той не получава 
заплата, когато отсъствията не са извинени". 
Никола Минчев заяви, че ще даде извинение на "Има такъв народ", ако то ще доведе до разбирателство в правителството: 
"За мен най-важното е ние да можем да работим заедно, за да продължим работата си, така че ако това е  нещото, което 
наистина ще ни изкара от тази каскада от обвинения, в която сами се вкарахме от понеделник насам, давам това извинение 
и наистина се надявам това вече да е краят и да няма повече обвинения, а да седнем и да работим". 
"Министерският съвет не готви вдигане на ветото за членството на Северна Македония в Европейския съюз", каза още 
председателят на Народното събрание: 
"Категорично няма еднолично вдигане на ветото. Това е тема, която много удобно може да се експлоатира за политически 
цели. Реална причина да се твърди, че ние ще отстъпим от националния интерес на България, няма. Българската позиция 
по темата е ясна и ние очакваме изпълнение на договора за добросъседство и на другите споразумения. 
Цялото интервю с Никола Минчев можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Правителствена делегация ще бъде приета от папа Франциск 
Продължава двудневната визита в Рим и Ватикана на премиера Кирил Петков и водената от него делегация, които днес 
ще бъдат приети от папа Франциск. 
По традиция българският премиер ще поднесе подарък на главата на Римокатолическата църква - изработена от вълна 
сцена на Рождество Христово. Автори са деца от социалния център "Рождество Христово", който е създаден от Католическа 
апостолическа екзархия - София по инициатива на Папския съвет "Cor Unum". 
Подаръкът е символичен и с благотворителна цел, тъй като правителството ще подкрепи финансово центъра, като му 
предостави средства за закупуване на учебни помагала ихранителни продукти, както и за организиране на празник на 
открито за децата. 
По-късно премиерът Кирил Петков ще разговаря с италианския си колега Марио Драги, а след това е предвидена и среща 
с премиера на Северна Македония Димитър Ковачевски, на която се очаква да присъства и външният министър Теодора 
Генчовска. 
 
√ Пламен Абровски: Ще е изключително трудно да останем без хляб, въпросът е колко ще струва 
Рязко излизане на украинското зърно на пазара може да доведе до фалит нашите зърнопроизводители, каза 
председателят на земеделската комисия 
Интервю на Силвия Великова с Пламен Абровски 
"Недостиг на храна в световен мащаб ще има, ще има по отношение на произведеното зърно в Украйна. В Европа на 
пръстите на едната ни ръка се броят държавите, които произвеждат зърно повече, отколкото потребяват и ние имаме 
щастието България да е една от тях. В България недостиг на зърно не е невъзможно да се получи, но ще е изключително 
трудно да останем без хляб. Въпросът ще бъде на каква цена, защото в момента цената на зърното скача главоломно." 
Това коментира в интервю за БНР Пламен Абровски, председател на парламентарната комисия по земеделие. 
Ако блокираните 20 милиона тона украинско зърно рязко излязат на пазара, това ще означава изключително поевтиняване 
на зърното, което може да обрече на фалит нашите зърнопроизводители, предупреди Абровски.   
Може би не трябваше да правим нулева ставка за хляба, тя няма да понижи цената, посочи той. 

https://bnr.bg/post/101650678/nikola-minchev-vsichko-koeto-se-sluchva-s-narodnoto-sabranie-nesamneno-e-moa-otgovornost
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"Тя просто за един определен период от време няма да позволи да се увеличи неговата цена, защото ще имат 20% буфер. 
По-правилното нещо беше да бъде въведена нулева ставка на ДДС за брашното, нулева или поне намалена ставка на 9% 
за плодовете и зеленчуците, за млякото, за месото, за яйцата – за суровината, от която се произвежда нашата храна. Има 
много по-голяма логика в това, отколкото да намалявам ДДС-то на крайния продукт." 
Пламен Абровски бил изненадан, че в мерките на правителството не се намалява ДДС за родното производство. 
Със зърното, което държавата щеше да изкупува, не се случва нищо към настоящия момент, уточни Пламен Абровски в 
предаването "Преди всички". 
"В момента започва активен туристически сезон. При условие, че близо една четвърт от зърното няма да го има, ще започне 
масово изкупуване на зърно, което ще означава изключително висока цена. При липса на мерки за брашното, самото 
брашно ще бъде на изключително висока цена, следователно на един малко по-късен етап ресурсът, от който ще се прави 
хляб, ще стане скъп." 
Според Абровски правилно в настоящата ситуация е мелничарите и животновъдите да имат достъп до по-евтино 
кредитиране, за да закупят брашно и фуражи. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Василев: Ако има поскъпване на водата, не е свързано с енергоизточниците, а с управлението на ВиК сектора 
Няма да има увеличение на минималната работна заплата от юли, заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев в ефира на Нова телевизия. 
"Минималната заплата беше вдигната на първи април с над 10%, не е разумно в рамките на една и съща година да се вдига 
два пъти и да се пипат два пъти основни параметри. От догодина ще се изчислява по формула, същото се отнася за 
максималния осигурителен доход, за да е ясно, да има предвидимост", коментира вицепремиерът. 
Цената на парното ще се повиши вероятно до 20 процента, прогнозира още Асен Василев, и допълни: 
"Така че, ако има покачване на цената на водата, то не е свързано с енергоизточниците, а с управлението на ВиК сектора и 
това КЕВР трябва да си го гледа изключително внимателно. Не виждам причина да се качва цената, тъй като те са напълно 
компенсирани за увеличението на електроенергията". 
 
√ Екоминистърът открива форум за държавни политки и устойчив бизнес 
Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще 
участва в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“. Срещата ще се проведе в сградатa на Областната 
администрация в Пловдив. 
През следващите 8 години постигането на целите за устойчиво развитие ще продължат да бъде от изключителна важност 
в национален, европейски и световен план, за да бъде гарантирана стабилна, устойчива и просперираща икономика. В 
тази връзка министър Сандов ще представи основните цели и приоритети на страната ни по отношение на бизнеса, 
устойчивото му развитие и предвидените държавните политики. 
Холистичният модел в управлението, основан на въвличане на заинтересованите страни и постигане на баланс на 
интересите им в процесите на взимане на решения, устойчивото управление на технологичните, енергийните, финансовите 
и човешки ресурси и ефективната им организация ще бъдат във фокуса на предвидената дискусия. 
 Представители на водещи фирми и мениджъри от пловдивския регион ще имат възможност да споделят добри практики 
от своя бизнес и да дискутират перспективите в контекста на постигане на стабилна, здрава планета и процъфтяваща 
икономика. 
Кръглата маса се организира по инициатива на Балканския институт за устойчиво развитие в сътрудничество с 
Министерството на околната среда и водите и Областна администрация в Пловдив. 
 
√ Интерес към заемите за соларни централи отчита ББР 
В 15 града в страната Българската банка за развитие представя финансовите инструменти за подпомагане на малки и 
средни фирми. Може да се кандидатства по повече от един продукт, стига общата стойност на финансирането да не 
надвишава пет милиона лева. 
Банката представя кампаниите си в подкрепа на хотелиерите и ресторантьорите, най-силно засегнати от Covid пандемията 
и войната в Украйна, както и проекта, свързан със “зелената енергия”, за изграждане на соларни панели за собствени 
цели. Най-голям е интересът именно към тази мярка не само у нас, но и в Европа, коментира Димитър Стоилов, експерт 
"Корпоративно банкиране" на среща с бизнеса в Балчик. 
Туристическият продукт поскъпва при сегашните цени на енергоносителите. Бъдещето е във вятъра, слънцето, 
геотермалната енергия, които ги има в Добруджа – смята браншовикът в туризма Симеон Господинов, който 
вижда  инвестиционното си бъдеще в тази посока. Мариана Иванова от хотел "Юпитер" също има подобен интерес: „За да 
бъдем енергийно независими, в момента цената на тока е много висока и е невъзможно да издържим дълго време при 
тези стойности“.   
За колко време са отпуска кредитът? Ако проектът е одобрен, има становище за присъединяване, а  документацията и 
информацията – пълна, максимум до 3-4 седмици, отвърна на запитване Мариям Сарафян от управление „Корпоративно 
банкиране“ в ББР. 
"Структурираме и моделираме продукти спрямо конкретна ситуация, сега за растящи цени, инфлация, предлагаме продукт 
за суровини и материали, покриване на заплати" – обясни още Димитър Стоилов. 
На срещите с бизнеса в страната главно ни питат за размер, лихви, обезпечение, интерес има. Предстои да посетим още 
градове, все стратегически за развитието на малкия и средния бизнес у нас– уточни експертът. 
 

https://bnr.bg/post/101650866
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√ Петър Витанов: Натискът за РСМ е контрапродуктивен, ще създаде антиевропейски настроения 
Единствено България, вземайки идеологическо решение за газа, нямаше подготвен план Б, смята евродепутатът 
Интервю на Силвия Великова с Петър Витанов 
Българските евродепутати са гласували против текст в годишен доклад на Европейския парламент, който е неизгоден за 
българската позиция за Северна Македония, но текстът е получил голяма подкрепа. Докладът призовава за незабавно 
начало на преговорите със Северна Македония и Албания за присъединяване към Европейския съюз. 
"Намери място крайно неизгоден за българската позиция текст – че двустранните спорове трябва да бъдат решавани 
отделно от интеграционния процес", посочи в интервю за БНР евродепутатът Петър Витанов от Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите. Той уточни, че всяка година се прави опит този текст да бъде вкаран. 
"Досега винаги сме успявали било то чрез индивидуални разговори, било чрез общи усилия - да неутрализираме подобни 
искания. Този път, уви, този текст намери широка подкрепа от всички политически семейства. Така че това е още една 
форма на натиск." 
"Този натиск е сам по себе си контрапродуктивен, защото българското общество ще остане с убеждението, че е притиснато 
и това ще създаде допълнителни антиевропейски настроения", заяви Петър Витанов в предаването "Преди всички". 
Според евродепутата причина за промяната на нагласите е главно Украйна. Витанов разположи въпроса за членството на 
Северна Македония в контекста на европейската перспектива на Киев да получи европейска перспектива на фона на това, 
че страни от Западните Балкани чакат начало на преговорния процес от 15 години. 
"И самите те ще си кажат - трябва да ни бомбардират държавата ли, за да ни допуснат." 
Ако има отстъпление от позицията на България, дори ако премиерът реши да направи крачка в тази посока, това няма да 
намери подкрепа в парламента и ще доведе до падането на министър-председателя, смята Витанов. По думите му 
"българският контекст е много прост". 
По думите му е трудно да се постигне пробив, когато и в двете общества, от двете страни на границата настроенията са 
изострени. 
Решението на българското правителство по газовата криза е идеологическо и политическо, не икономическо, коментира 
още Петър Витанов. 
"Включително Гърция е възприела подхода и предложението за плащане от страна на Москва. Другите държави си 
съхраняват договорите, няма спиране на газа. Полша взема руски газ по договора между Русия и Германия, на 10% по-
ниска цена, отколкото полско-руския договор. Единствено България, вземайки това идеологическо решение, нямаше 
подготвен план Б." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Проф. Лъчезар Филчев: Ще се окаже, че образованието ни е в миналото 
Науката не бива да се възприема като придатък, а като необходимият фактор за решаване на проблеми 
Обикновено, когато говорим за спътникови данни и наблюдение на Земята от Космоса, мислим за проблеми, свързани със 
сигурността, особено в контекста на настоящата ситуация. Истината е, че спътниковите изследвания имат множество 
практически приложения на Земята. 
Спътниковите данни могат да засекат годишното слънчево греене и на тази база да се прогнозират земеделските добиви. 
Те дават възможности за картографиране на земното покритие и на основни култури в национален мащаб. Могат да се 
ползват за мониторинг на земеползването на биосферни резервати и на черноморското крайбрежие, да се прогнозира 
риска от ерозия на почвата. Да се засекат електромагнитите замърсявания. 
Друга сфера на приложение е в областта на отоплението и енергийната ефективност. Данните показват къде са топлинните 
загуби. Също така чрез спътниково наблюдение може да се изготви карта на фотоволтаиците. 
Всичко това се прави и българската наука произвежда модерно, базирано на научни методи практическо познание, остава 
реторичният въпрос дали държавата се възползва от него. 
"Науката не бива да се възприема като придатък, който се финансира, понеже трябва да се финансира, а като 
необходимият фактор за решаване на проблеми", обобщава проф. Лъчезар Филчев, ръководител секция "Дистанционни 
изследвания и ГИС" към Института за космически изследвания и технологии към БАН. 
Проф. Филчев участва и в летни училища за гимназисти, тъй като мотивацията за занимания с наука са изключително важни 
и няма да е добре "да имаме образование в миналото и когато децата завършат да се окаже, че са получили образование, 
неприложимо към днешния ден." 
 
√ ЕК предлага еднократна помощ за фермери, малки и средни предприятия, засегнати от ръст на разходите 
Европейската комисия предлага да се отпуска еднократна сума до 15 хиляди евро на фермери и до 100 хиляди евро малки 
и средни предприятия, засегнати от значителното повишаване на цените на общите разходи. Средствата ще бъдат 
отпускани по извънредна мярка от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
След като мярката бъде приета от другите законодателни органи на ЕС, тя ще позволи на страните членки да използват до 
5% от бюджета си по фонда за периода 2021-2022 г. за директна финансова подкрепа на фермерите и предприятията за 
преработка, маркетинг и развитие на земеделски продукти. Това е потенциален бюджет от 1,4 млрд. евро за ЕС. 
Страните членки ще трябва да насочат средствата към най-засегнатите от кризата. Плащанията трябва да бъдат извършени 
до 15-ти октомври догодина. 
За да се възползват от тази възможност, страните членки на ЕС трябва да направят промени в програмите си за селско 
развитие, като въведат мярката в тях. В тази връзка, Комисията започва мониторинг на основните селскостопански пазари, 
засегнати от войната в Украйна. 

https://bnr.bg/post/101650839
https://bnr.bg/post/101650430
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Според публикувано решение от петък, страните членки ще трябва да информират Комисията за месечните им запаси от 
зърно, маслодайни култури и сертифицирани семена за тези продукти, които са притежание на съответните 
производители, търговци на едро и оператори. 
 
√ Слабо подобрение на потребителските нагласи в еврозоната през май 
Доверието на потребителите в целия ЕС обаче се влоши през текущия месец 
Потребителските нагласи в еврозоната се подобряват слабо през май за втори пореден месец след рязкото им влошаване 
през март заради руската инвазия в Украйна и последвалите западни санкции спрямо Москва, показват предварителни 
резултати от последно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната нарасна през май с 0,9 пункта до -21,1 пункта, докато очакванията бяха 
за по-слабо повишение до -21,5 пункта от -22,0 пункта през април. Това представлявал слабо подобрение за втори пореден 
месец след шест поредни месеца на спад. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз обаче се влоши с 0,4 пункта до -
21, пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, се сринаха драматично през март (съответно с 9,9 и с 9,4 пункта), на фона на 
започналата в края на февруари руска военна инвазия в Украйна и последвалите я серия от западни санкции срещу Москва. 
Въпреки последвалото слабо повишение и двата индекса остават значително под техните предпандемични нива и под 
техните осредни дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 30-ти май, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през втория месец на настоящата година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Войната в Украйна е във фокуса на форума в Давос 
Украинският президент Володимир Зеленски ще произнесе реч на Световния икономически форум в Давос, който започна 
вчера. 
Военният конфликт в Украйна е в центъра на най-голямото икономическо събитие, което по традиция събира държавни 
лидери от целия свят в швейцарското курортно градче 
Мотото на срещата тази година е "Историята в повратна точка: Правителствени политики и бизнес стратегии" и въпреки че 
формално 22 май се води за началото на събитието, същинското откриване предстои тази сутрин. За разлика от други 
години Русия не просто няма да бъде представена на политическо ниво и с бизнес делегация, но дори няма да има своя 
"къща" на форума - място, където всеки инвеститор може да се запознае с възможностите за правене на бизнес в 
определена държава. Украински артисти са превърнали това място, което се намира в центъра на Давос, в своеобразно 
изложение на военните престъпления на Русия в родната им страна, предаде Ройтерс. 
Ключова ще бъде днешната реч на украинския президент Володимир Зеленски, но тя няма да е единствена. До 26 май, 
когато е краят на форума, редица представители на Киев ще имат възможност да се включат във форума. 
Въпреки че речта на Зеленски се очаква да е чрез видео, тази година Световният икономически форум е присъствен след 
две "пандемични години". Освен липсата на руска делегация прави впечатление, че отсъстват и китайски представители. 
САЩ също няма да бъдат представени на президентско ниво, но се очаква специалният пратеник на Вашингтон за климата 
Джон Кери да е сред гостите в Давос. 
Сред останалите официални представители са генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина 
Георгиева също се очаква да бъде сред официалните лица, които ще участват във форума в Давос. 
 
√ Байдън обяви старта на нов Азиатско-тихоокеански търговски пакт 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви днес по време на визитата си в Токио старта на нова Азиатско-тихоокеанска 
търговска рамка, в която засега влизат 13 държави, сред които Индия и Япония, предаде АФП. 
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"САЩ и Япония заедно с още 11 нации стартират Индо-тихоокеанска търговска рамка. Тя е ангажимент към работа с нашите 
близки приятели и партньори в региона и към предизвикателствата, които имат най-голямо значение в осигуряването на 
икономическа конкурентоспособност в XXI век", каза Байдън. 
Освен това американският президент даде подкрепата си Япония да стане постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. 
 
√ СЗО: Пандемията не е приключила, отслабваме бдителността си на свой риск 
Пандемията от Covid-19 със сигурност не е приключила, въпреки спада в броя на случаите след пика на вълната на варианта 
Омикрон. Това предупреди генералният секретар на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. "Отслабваме 
бдителността си на свой риск", добави той, обръщайки се към правителствата. 
Гебрейесус подчерта пред събралите се в Женева представители на страните от света, че "намаляването на тестването и 
проследяването на вариантите на вируса означава, че оставаме слепи за еволюцията на вируса". Той посочи, че близо 1 
милиард души в страните с по-ниски доходи все още не са били ваксинирани. 
В седмичен доклад за глобалната ситуация в четвъртък Световната здравна организация заяви, че броят на новите случаи 
изглежда се е стабилизирал след седмици на спад от края на март, докато броят на смъртните случаи за седмица е 
отбелязал спад. 
Макар че имаше напредък, с 60% ваксинация на световното население, "това не е приключитело никъде, докато не 
приключи навсякъде", предупреди още генералният секретар на Световната здравна организация.  
 
Икономически живот 
 
√ Прогнозират 5 млрд. лева печалба на БЕХ за 2022-ра 
Българският енергиен холдинг (БЕХ) публикува консолидиран отчет за 2021 година. Отчетът е съкратен и неодитиран, но 
от него все пак можем да разберем какво се случва в енергетиката, съобщава в профила си във Фейсбук икономистът 
Георги Ангелов. Той припомня, че в БЕХ влизат АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, НЕК, ЕСО, Булгаргаз, Булгартрансгаз и 
Мини Марица Изток. 
За 2021 г. БЕХ отчита чиста печалба след данъци от 1.35 милиарда лева – увеличение от почти 9 пъти спрямо предходната 
година. Печалбата преди данъци е 1.56 милиарда лева. Но това не е всичко – миналата година енергетиката преведе на 
държавата извънредно 450 милиона лева под формата на „дарение“. Като добавим тези средства, печалбата е около 2 
милиарда лева, отбелязва Ангелов: 
С част от тези пари НЕК си плати стари заеми към бюджета (за АЕЦ Белене) в размер на 1.2 милиарда лева. С печалбите 
БЕХ си покри и стари загуби и подобри ликвидността и капитализацията си като собственият капитал на холдинга достигна 
14.7 милиарда лева, спрямо 11.7 милиарда лева преди година. 
Трябва да имаме предвид, че миналата година високи цени на тока на борсата имаше само през последните 4-5 месеца от 
годината. Тази година, както върви, цялата година ще е с високи цени на тока на международните пазари, т.е. печалбата 
на БЕХ ще е значително по-висока – вероятно поне 5 милиарда лева. Видно е, че България изнася рекордни количества ток 
и печели от скъпия ток на международните пазари. 
Тъй като БЕХ е държавна компания, повечето от тези 5 милиарда лева свръхпечалби ще влязат в държавния бюджет – под 
формата на данъци и дивиденти. Оттук-нататък е въпрос на политически решения за какво и как да се ползват тези средства 
– дали за компенсации за цените на тока или за други цели, изтъква икономистът. 
 
√ "Мерките не са срещу инфлацията, по-скоро обратното..." 
В интервю за „Дойче веле“, цитирано от „Дневник“, доц. Красен Станчев коментира широк кръг от теми, свързани със 
стопанската политика на кабинета, мерките срещу инфлацията, самата инфлация и пр. Предлагаме ви част от анализа му 
За мерките на управляващите 
Точно това са последиците от подхода, използван и при мораториума (върху цената на тока за бита, б.р.) – принципна 
разлика между тях и него няма. За коалиционното споразумение инфлацията сякаш я нямаше като проблем даже: самата 
дума се споменава в него един път (в контекста, че ще бъде наблюдавана, по пътя към еврозоната), за разлика от 
„икономика“ и „иновации“ (споменати съответно 31 и 41 пъти на 108 страници). 
И сега нито една от мерките не е срещу инфлацията, по-скоро обратното. Това с хляба е пълна глупост. Ще си позволя да 
кажа по-подробно защо. Първо, тази „мярка“ произтича от представата, че хората тук предимно „ручат леб“, казано на 
шопски. Но потреблението му за десет години намалява с около 20%, което дори е здравословно. 
Второ, няма да има отражение върху инфлацията, защото цените няма да се променят, а ако се увеличи потреблението на 
хляб, пък няма да е много здравословно. Трето, производителите на хляб няма да имат възможност да възстановят ДДС, 
което плащат за всичко, което им помага да опекат един хляб. 
Четвърто, ДДС на „пастите“ и по-високото качество хлебни изделия не се променя, но те на практика се приготвят от същите 
предприятия. И най-вероятно ще бъдат отчетени като тип хляб без ДДС, за да се повдигнат печалбите. Съответните 
контролиращи ще имат повече работа и странични доходи. Пето, ако изнасяте тиквеник на Македония (на македонски – 
„тиквеница“) или съответния хляб за Северна Африка, няма да има възстановяване на ДДС. 
За инфлацията 
Спестяванията няма да бъдат загубени. През 1996-1997 година те се свиха от над 50% до под 10% от БВП. Сега „загубата“ 
ще е 15-20 на сто най-много, но няма да е пет пъти. Изобщо има голяма разлика между доходите и спестяванията тогава и 
сега. През 1998 година доходът е 20% от средния в ЕС, сега е 55%. 
Встъпването в еврозоната не решава проблема с инфлацията. Не защото „търговците ще удвоят цените“. А поради три 
причини: а) процесът на изравняване на цени и доходи с ЕС ще продължи, б) към средата на май резервът на левовете в 

https://bgenh.com/%E2%80%A6/CFS_BEH_CONS_BG21_condensed_final.pdf
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обръщение е 60 милиарда, поне 2/3 от тези пари ще отидат за „важни държавни и социални проекти“ или в банките и 
съвсем не е сигурно, че харченето ще е разумно и в) в момента БНБ не може да предначертае разумна процедура за 
разпределението на тези средства. 
„Галопираща“ (инфлация) е подвеждащо и популистко определение на темпа на нарастване на цените. 1-2% на месец не 
е „галоп“. На годишна основа не е и прецедент за периода след 1997 година. През 2006-2008 година инфлацията е 
сравнима или по-висока от сега. Но тогава това се случва поради рекордни чуждестранни инвестиции, на тях се дължат 
около 9/10 от ръста на доходите през 2007 година, когато България е на първо място в света по привличане на инвестиции 
(ако не броим Хонг Конг). 
На политическия пазар никой не предлага непопулистко управление, а дори и да бъде предложено, публиката няма да го 
одобри. БСП не е поличба. Тя просто се придържа към седем от десетте точки от глава втора на Комунистическия манифест 
– от прогресивното облагане на доходите, през повече държавни предприятия, до държавната грижа за подрастващите. 
Но и тя, и почти всички останали партии в страната мразят чуждестранните инвестиции. Общият знаменател в тази нагласа 
се задава не само от БСП, но и от опозиционни партии. И е традиция у нас след 2009 година. Само руските държавни 
компании са на почит. 
 
√ Загуби ли се реформаторският дневен ред в поредните антикризисни мерки? 
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Представените след среднощни заседания и (поне) няколко публични скандала икономически мерки на управляващата 
коалиция показват притеснително отдалечаване от заявените амбициозни намерения за начертаване на нова, по-добра и 
успешна траектория за развитие на България. Към това трябва да прибавим и основателните съмнения, че този 
своеобразен пакет ще бъде приет в същия вид първо чрез действията на изпълнителната власт, а където е нужно – и с 
необходимото одобрение на Народното събрание. И доколкото при приемането на бюджета за годината новото тогава 
управление може би заслужаваше доза толерантност и търпение, то подходът и в по-общ план – икономическата политика 
– към решаване на проблемите в последните седмици вече очакваме да отговарят на очакванията, които сами създадоха 
партиите в управлението. 
Текущият дебат се води по два въпроса – първо, дали и доколко тези мерки ограничават ръста на цените, и второ, дали 
различните компенсации са достатъчни, за да покрият загубата на реална покупателна сила при домакинствата, или да 
задържат разходите за дейността, и съответно –  печалбите – на предприятията. Тези въпроси не са маловажни, но за 
съжаление правителството само се постави в кръгова отбрана на този защитен редут, вместо да започне да налага 
собствен, нов дневен ред на реформи, с нови въжделения и хоризонти в целите и инструментите на икономическата 
политика и управление на публичните разходи. 
Накратко, инфлацията e значим проблем, но трябва да се постави в общата рамка на перспективата за развитие и 
просперитет пред България. Казано по-директно – глупаво и дори опасно е реакцията на непосредствените рискове, 
свързани с войната да стане единствен централен фокус на политиката. 
Като начало, извиненията с наличие на кризи не са никак оригинални. Такива шокове има през няколко години, всяко 
правителство е било „жертва“ и се е налагало да действа в среда на неопределеност и непълна информация. Поуката е, че 
нито едно управление, пренебрегвало същинските дълбоки структурни реформи, оправдавайки се с външни фактори и 
нужда да се „гасят пожари“ не е успявало да убеди граждани и бизнес в правилността на избора си. Още повече, това е 
фалшива дилема – всякакви временни извънредни мерки могат да се правят умно и без да рушат икономическата логика 
и фискалното благоразумие, а и не пречат на успоредното подобряване на средата за бизнес и инвестиционния климат в 
средносрочен и дългосрочен план чрез всякакви други мерки и промени. 
След дълги колебания коалицията все пак изчисти формулировките си – вече мерките не са антиинфлационни, а за 
компенсации на ефекта от инфлацията. Това в голяма степен е важно – действията на българското правителство няма как 
да повлияят на монетарната политика на големите централни банки, нито на поведението на Русия на европейските 
енергийни пазари или на цените на петрола като цяло. Това е моментната картина и общо взето приказки в противната 
посока са безсмислени. Но, ползвайки примера с енергийните цени, в средносрочен план има добра икономическа 
политика – и тя е бързо и широко освобождаване на предлагането и създаване на конкуренция и стимули за 
дългосрочно ефективно сътрудничество. Това е цяла палитра мерки от по-лесното изграждане на нови мощности, през 
създаване на условия за дългосрочна конкуренция в доставките на петрол и газ, до нови механизми за търговия с 
електроенергия. Казано иначе, вместо влизането в капана на перманентни държавни помощи е нужна структурна промяна, 
която да гарантира достъп до по-евтина и надеждна енергия в бъдеще. 
Отношенията държава – бизнес обаче все повече навлизат в опасна територия. Нагласата за перманентни кризи, които да 
извиняват изключения от правилата и субсидии, започна да доминира обществения разказ за действителността. Още в 
началото на ковид-пандемията предупредихме, че най-големият риск е начинът за прекратяването на държаните помощи 
– оказахме се прави, след като в месеци на исторически рекордно ниска безработица част от бизнес асоциациите искат да 
продължи програмата за субсидиране на заетостта „60/40“. 
Ако не се борим с инфлацията – поне да компенсираме последиците от нея върху покупателната сила. Това на пръв поглед 
е прагматичен подход, но с две бележки. Първо, така се подхожда за групите в обществото, чиито доходи зависят пряко от 
държавата. Такъв е казусът с увеличението на пенсиите, който обаче не е обект на специално внимание тук. Заедно с 
пенсионерите има и други уязвими групи и вероятно с актуализацията следващия месец ще има предложения за по-големи 
плащания и в тази насока. Второ, и по-важно – натискът за по-високи заплати в обществения сектор заради инфлацията не 
трябва да отменя ангажимента за подобряване на ефективността на разходите, като условие за увеличението им. Казано 
иначе – правителството да си спомни за обещанията от януари-февруари, че ще вдига заплати, но само след като се 
гарантира, че организацията на дейността във всяка бюджетна сфера отчита резултатите и приноса. 
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Всяко компенсиране с пари на данъкоплатците обаче трябва да отчита макроикономическата логика – за да не започнем 
да си създаваме вътрешна инфлация, какъвто и пакет мерки да се приема, той не трябва да влошава бюджетното салдо. 
Накратко – ако мерките водят до увеличаване на дефицита, ще имаме и собствен принос към увеличаване на цените; ако 
са финансирани до размера на нараснали приходи, тогава това ще бъде избегнато. 
В по-общ план, каквото и да компенсира правителството, голямото предизвикателство пред България е постигане на висок 
темп на икономически растеж. Това изисква върховенство на закона, икономическа свобода, ниски данъци и 
микрополитики, които насърчават предприемачеството, инвестициите и развитието на човешкия капитал. Правителството 
може да отключи потенциала за растеж и да даде сериозно увеличение на доходите като въведе нулево облагане на 
реинвестираната печалба и намали значително осигуровките. Нито отстъпка от няколко стотинки в горивата, нито по-
ниско ДДС за парното, или дори нулево за хляба са такъв стимул. Само повече капитал и технологии в частния сектор, 
подкрепени от образована и мотивирана работна сила ще гарантира сближаване на доходите с по-богатите европейски 
икономики. 
 
√ Европейската комисия в менгемето между енергийната и климатичната криза 
Една от многобройните последици от войната в Украйна е необходимостта Европейският съюз да се освободи от 
зависимостта си от руските горива. Това обаче крие опасността да попадне в зависимост от други източници на газ по света, 
от САЩ например. Множество екологични неправителствени организации непрекъснато напомнят, че Европа трябва да 
ускори енергийния си преход, за да отговори на климатичните предизвикателства. Тази седмица Европейската комисия 
представи амбициозни предложения, които се опитват да съвместят постигането на двете на пръв поглед противоположи 
цели, пише в свой анализ RFI*. 
Наречен „RePowerEU“, този план на комисията се стреми да отговори на тези две предизвикателства. Първо, намаляването 
на зависимостта от руския газ, като същевременно се гарантират доставките за Европа на най-добрите цени. Това означава 
в кракто- и средносрочен план да се изградят нови пътища на газа в Европа. За тази цел в предложението на Комсията са 
предвидени 10 млрд. евро. Те ще бъдат инвестирани в инфраструктури, газови терминали в Германия и Финландия, 
газопроводи в южна Европа, по които да тече газът от САЩ, Катар и други части на света. 
Много неправителствени организации считат, че тези пари трябва да отидат преди всичко за развитието на 
възобновяемите енергии, като по този начин се даде възможност ЕС да постигне целите, които си постави през миналата 
година със закона за климата. Това означава намаляване с 55% на нетните емисии на парникови газове до 2030 г. и 
постигане на въглеродна неутралност до 2050 година. 
В своите предложения Европейската комисия заявява още по-големи амбиции в областта на възобновяемите енергии 
Това е другият стълб на плана. Европейският съюз демонстрира още по-амбициозна цел от тази, поставена през миналата 
година. Комисията вече предвижда не 40%, а 45% от енергията през 2030 г. да бъде произведена от възобновяеми 
енергийни източници. Това означава удвояване на фотоволтаичните инсталации през следващите 3 години и поставяне на 
слънчеви панели на покривите първо на търговските и обществените сгради, а след това и на жилищните сгради, които са 
в процес на изграждане. По-амбициозни са и целите по отношение на вятърната енергия. ЕС очаква енергията от 
ветрогенераторните паркове да достигне през 2050 г. 50% от цялата произведена електроенергия, което е три пъти повече 
от настоящия момент. 
Комисията иска също така да премахне пречките, които в момента съществуват пред възобновяемите енергии 
Административните пречки не са малко. Комисията иска да облекчи разрешителните процедури за изграждането на 
слънчени и ветрогенератони паркове – строителни разлешения, проучвания за въздействие… Сега се наблюдават 
прекалено дълги срокове на издаване на разрешителните, от което се оплакват предприемачите. Друг проблем, който се 
появи през последните месеци, е доставката на оборудване за изграждане на съоръженията. 
От гледна точка на възобновяемите енергии, производствените вериги са световни и се намират под напрежение. 
Конкуренцията между купувачите на оборудване, предимно за фотоволтаични паркове, е изключително остра. А 
производителите на панели са съсредоточени преди всичко в Азия. В тази област ЕС трябва да намери начини да възвърне 
производствената си самостоятелност. Особено ако наистина иска да увеличи мощностите от възобновяеми енергийни 
източници. 
Остава държавите и Европийският парламент да се разберат… 
Енергийната криза, породена от икономическото възстановяване след пандемията и от конфликта в Украйна, налага 
нарастване на възобновяемите енергии като най-рационалната възможност. Възобновяемите източници са стратегически 
актив, казва евродепутатът Паскал Канфен. Евродепутатите в своята цялост поддържат засилването на активността на ЕС в 
тази сфера. 
Но енергийната политика е от национална компетенция и дебатите между държавите-членки на Съвета на 30 и 31 май 
обещават да бъдат разгорещени. Още повече огромните инвестиции, които се оценяват от Комисията на 210 млрд. евро, 
трябва да се вземат от вече съществуващите фондове на плана за възстановяване. Но това, което се разиграва в момента, 
припомнят екологичните НПО, е за доверието в ЕС и искреността му в борбата срещу климатичните промени 6 месеца 
преди следващата среща на COP в Египет. 
 
√ Брюксел двусмислен за газовите разплащания с Русия 
Германия и Италия са инструктирали своите компании, че могат да открият сметки в рубли, за да продължат да купуват 
руски газ, без да нарушават санкциите срещу Москва, което е станало след дискусии с Европейския съюз, съобщава 
Ройтерс. 
Агенцията изтъква, че дебатът около искането на Русия чуждестранните купувачи да плащат за газа в рубли изпитва 
решимостта на европейските правителства да заемат твърда позиция срещу Москва във връзка с войната в Украйна. 
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Припомня се, че Полша и България, а вече и Финландия са отказали да изпълнят искането на Москва и доставките са има 
прекъснати. 
Други държави-членки обаче не желаят да насочат компаниите към действия, които биха могли да доведат до загуба на 
жизненоважни доставки на руски газ, който отоплява домове и захранва фабрики, информира още агенцията. 
Ройтерс информира, че Брюксел е дал два комплекта писмени насоки как да се купува руски газ, без да се нарушават 
санкциите, но законният път остава мъглив, тъй като служители на ЕС съветват фирмите, по време на срещи при закрити 
врата да не отварят сметки в рубли в Газпромбанк. 
Някои дипломати в Брюксел от държави-членки на ЕС коментират, че според тях ЕС умишлено е неясен, за да се даде 
възможност на страните да отварят сметки в рубли и да продължат да купуват руски газ. 
„Човек остава с впечатлението, че вратата за бизнес е отворена, както обикновено“, коментира дипломат, добавяйки, 
че с това се рискува да бъде подкопано единството на ЕС срещу Русия, ако компаниите в някои страни открият сметки в 
рубли, а други не. 
„Те трябваше да създадат творческа неяснота, чиято цел е да създаде достатъчно място за различни 
интерпретации“, коментира друг дипломатически представител на страна от съюза. 
Двама източника са информирали Reuters, че Берлин е казал на германските вносители на газ, че могат да открият сметки 
в рубли, за да плащат за руски газ, без да нарушават санкциите, стига плащанията, които извършват към Газпромбанк, да 
не са в руската валута. 
Източниците твърдят, че Германия, която е най-големият вносител на руски газ в региона, е действала последователно по 
въпроса в тясна координация с ЕС. 
Италианското правителство също е говорило с Европейската комисия, изяснявайки си как да купува законно руски газ, 
казол  за Ройтерс високопоставен източник от правителството. 
Това се е случило преди италианската енергийна компания Eni да заяви във вторник, че е започнала процедура за 
откриване на две сметки, една в евро и една в рубли. 
В писмените си насоки ЕС заявява, че компаниите могат да купуват руски газ, без да нарушават санкциите, ако плащат във 
валутата по съществуващите си договори – и декларират, че това изпълнява договорните задължения. 
В насоките обаче не се казва изрично, че откриването на сметки в рубли за конвертиране на тези плащания в руска валута 
би било нарушение на санкциите на ЕС. 
Катя Яфимава, старши научен сътрудник в Оксфордския институт за енергийни изследвания, отбелзява, че няма правно 
основание да се предполага, че откриването на сметка в рубли е в нарушение на санкциите. 
„Няма нищо в писмените насоки, което да пречи на купувачите да откриват такива сметки. Макар че устните 
твърдения на Европейската комисия създават двусмислие, писмените насоки са от значение“, казва тя. 
Полша е поискала по-ясни съвети от Брюксел дали компаниите могат да открият сметка в рубли. 
Говорител на холандското министерство по икономическите въпроси е посочил, че страната лобира за ясна позиция на ЕС, 
за да „начертае една линия за целия ЕС“. 
 
3e-news.net 
 
√ Енергийният министър не очаква чувствително поскъпване на електроенергията и парното 
„Енергийната ни система разполага с достатъчен ресурс, за да може да няма чувствително поскъпване на тока и 
парното”. Това заяви пред Нова Телевизия министърът на енергетиката Александър Николов. Изказването му бе 
направено по повод на започващите дискусии за промяната в цената на електроенергията и топлоенергията за 
регулирания пазар. Според опозицията пред КЕВР вече са представени искания на енергийните компании за поскъпване 
на услугата в пъти. Енергийният регулатор обаче обикновено взема решението за промени в цените в края на месец юни. 
На въпрос дали двамата със Слави Трифонов са коментирали дали ИТН ще напусне коалицията, Николов заяви следното: 
„Не сме говорили. Ангажиментът, който съм поел, е да си върша работата максимално добре. От там нататък 
политическите решения се обсъждат на друго ниво”. 
Той заяви, че, ако е необходимо може да подаде оставка във всеки един момент.  
Николов коментира и ситуацията с доставките на природен газ у нас. „Имаме техническа възможност да плащаме в рубли, 
но ако всички други детайли са по нормален начин и „Булгаргаз” не се подлага на риск. 
„Булгаргаз”има задължение, чисто търговско, да заявява съответните количества от договора. Благодаря на екипа на 
Българския  енергиен холдинг и на всяко едно дружество под шапката му. Всички управителни органи имат оперативна 
свобода да взимат решения. След проверка е установено, че от българска страна се спазват всички изисквания по договора 
с „Булгаргаз”. Това се прави с една цел - България да запази позицията си на лоялен и дългосрочен партньор", категоричен 
бе енергийният министър. 
 
√ Скок с 24.75 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 407.71 лв. за MWh с ден за доставка 23 май 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 407.71 лв. за MWh и обем от 64 781.10 MWh с ден за доставка 23 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е  повишение с 24.75 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 425.87 лв. за MWh, при количество от 33 627.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 153.20 MWh) е на цена от 389.56 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 344.01 лв. за MWh и количество от 2550.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 303.29 лв. за MWh (2557.9 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 587.59 лв. за 
MWh при количество от 2469  MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 488.86 лв. за MWh (2964.1) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 333.53 лв. за MWh при количество от 2505.9 MWh. 
Спрямо стойността от 326.83 лв. (167.10 евро) за MWh за 22 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 23 май 2022 г. се повишава до 407.71 лв. за MWh (ръст с 24.75 %) по данни на БНЕБ или 208.46 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 648.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 321.56 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                      MW 
АЕЦ     25,33%    1061.51 
Кондензационни ТЕЦ   43,73%    1833.12 
Топлофикационни ТЕЦ   5,98%    250.59 
Заводски ТЕЦ    1,90%    79.45 
ВЕЦ     0,23%    9.71 
Малки ВЕЦ    6,33%    265.29 
ВяЕЦ     2,27%    95.08 
ФЕЦ     13,58%    569.08 
Био ЕЦ      0,66%     27.6 
Товар на РБ         3343.13 
Интензитетът на СО2 е 440g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Увеличение на цените по европейските енергийни борси за понеделник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 208,46 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 217,74 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
199,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,43 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
155,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 480,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 23 май ще бъде 223,07 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 132,67 гвтч. Максималната цена ще бъде 300,43 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 175,00 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за цяла Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 май е 207,22 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 217,74 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,43 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 155,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 88 423,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 май на Словашката енергийна борса е 197,26 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 300,43 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 147,35 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 188,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 230,02 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 147,35 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 май е 188,43 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
198,30 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 031,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 230,02 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 150,03 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 188,14 евро/мвтч на 23 май. Пиковата цена ще бъде 197,94 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 488 576,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 230,02 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 147,35 евро/мвтч. 
 
√ Гърция ще бъде важна част от газовия пъзел на Европа 
Ключова роля за пълната независимост на Югоизточна Европа от руския газ има новата инфраструктура за внос и транзит 
на газ, която се изгражда в Гърция, предаде специално за БТА агенция АНА-МПА, като цитира съобщение на Европейската 
комисия. 
В допълнение към проектите, които се изпълняват, миналата седмица министерството на околната среда и енергетиката 
издаде положително становище относно изграждането на газопровода EastMed (Кипър - Гърция - Италия), посочвайки 
предварителните екологични изисквания към проекта. 
Гръцко-българският газопровод, който се очаква да бъде пуснат в експлоатация през лятото, новият резервоар за втечнен 
природен газ в Ревитуса, който също се очаква да бъде пуснат в експлоатация през лятото, и плаващият резервоар за 
втечнен природен газ в Александруполис през 2023 г. са първите проекти, които Европейската комисия включи в 
съобщенията, направени миналата седмица за програмата RePower EU, която има за цел да замени руския газ и 
въглеводороди, независимо от произхода им, с по-нататъшно развитие на възобновяемите източници, диверсификация 
на източниците на доставка и засилване на икономиите на енергия. 
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√ Европейските градове искат директна подкрепа от ЕК за зелени проекти 
Новата инициатива RePowerEU бе обсъдена на среща на борда на Споразумението на кметовете с европейските 
институции със силно българско участие 
Европейските градове искат директна подкрепа от ЕК за зелени проекти. Това беше посланието на кметовете на среща на 
борда на Споразумението на кметовете в Брюксел с вицепрезидента на ЕК Франс Тимерманс, комисаря по енергетика 
Кадри Симсън и с кабинета на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, научи 3eNews. 
Общините настояват за реалокация на средства директно към общините по Плановете за възстановяване  
Затова бордът на Споразумението на кметовете взе решение да засили комуникацията с националните правителства по 
отношение както на предвидената възможност за реалокация на средства директно към общините по плановете за 
възстановяване и устойчивост, така и на изпълнението на мерките за подобряване на енергийната ефективност, заложени 
в най-важния документ към RePowerEU – комуникацията „EU Save Energy“ („ЕС пести енергия“). За тази цел се предвижда 
създаване на национални платформи за въздействие върху ревизията на националните планове за климата и енергията, 
която предстои през 2023 г.. Но също и засилени комуникационни дейности с подкрепата на европейската мрежа “Energy 
Cities”. 
Срещите бяха във връзка с предизвикателствата, породени от световната геополитическа и икономическа криза и 
необходимостта да се ограничи до минимум зависимостта на ЕС от чужди енергийни ресурси. В делегацията участваха 
кметовете на Варшава, Хайделберг, Лахти, Лааперанта, Кастел Маджоре и Габрово, както и представител на българската 
общинска мрежа ЕкоЕнергия. 
Общините са естествени поддръжници на енергийния преход, защото те са тези, които посрещат на първа линия 
последиците от енергийните кризи. Същевременно те най-бързо и ефективно могат да изпълнят амбициозни програми за 
устойчива енергия, с които да намалят тези последици, а и до голяма степен и да елиминират причините за появата им. 
Европейските общини са ключов участник в енергийната трансформация 
Европейските общини трябва да се считат за ключов участник в енергийната трансформация и доверен партньор на 
европейските институции; те имат и доверието на гражданите и бизнеса – много повече от централната власт, сподели 
кметът на Варшава Рафал Тшасковски. Когато населението на един град като Варшава се увеличи с 15% за 3 месеца, никой 
не може да отрече, че местните власти са първите, които понасят ударите от кризата, и трябва да реагират мигновено. 
Затова е необходима подкрепа и финансиране, което директно да бъде управлявано от тях, а те са доказали, че са бързи 
и ефективни в управлението на публичните средства и привличането на инвестиции на местния пазар, продължи той. 
Местните власти са и първи в привличане на инвестиции в новаторски технологии за устойчива енергия, като е доказано, 
че мерките в областта на климата намаляват въздействието на кризите, продължи кметът на Лахти Пекка Тимонен. Градът 
е на път да постигне въглеродна неутралност до 2025 г., но това е така, защото местната топлофикационна система е 
напълно обновена и разчита изцяло на местни възобновяеми източници, което значително намалява негативния ефект на 
кризата. 
Кметове на европейски общини искат децентрализирано енергийно производство 
и енергийни общности и реформа на разпределителните мрежи 
Кметът на Хайделберг Екарт Вюрцнер, инициатор на най-големия нулевоенергиен градски район в Европа Банщадт, бе 
още по-настоятелен. Той заяви „Общините не забравят принципа „Енергийна ефективност на първо място”, защото знаят 
от опит от първа ръка какво носи ефективността и какво се случва, ако я забравим. Общините обаче знаят, че бъдещето на 
енергийната система е децентрализацията на енергийното производство и доставки, местните енергийни общности и 
реформата на разпределителните мрежи. Трябва да премахнем ограниченията пред инвестиции във възобновяема 
енергия от гражданите, защото те са тези, които страдат най-много от глобалните пазарни неуспехи и несигурността на 
национално равнище“. 
 „Дейностите в областта на климата и енергията са изключително в интерес на общините, защото тези инвестиции 
привличат нов бизнес, развиват съществуващия и задържат гражданите в по-малките населени места", подчерта и 
българският представител в дискусията, кметът на Габрово Таня Христова, която също бе изключително настойчива в 
своето изказване. С успеха на Споразумението на кметовете доказахме, че действието с най-бърз и надежден резултат е 
пренасочването на средствата от прехода към градовете. Ние, градовете, имаме своя списък с приоритетни действия и 
цели, които са одобрени от нашите местни парламенти в най-демократичния процес. Ние знаем как да ги постигнем и сме 
готови да вложим необходимите усилия. Имаме волята да го направим и сме най-мотивирани промяната да се случи, и то 
бързо, защото това очакват нашите граждани и бизнес сега.“ 
В срещите бяха засегнати редица други теми, като необходимостта от изграждане на местен технически капацитет, 
поддържане на екипи от квалифицирани и мотивирани местни експерти, внедряване на системи за енергиен мениджмънт, 
изпълнение на демонстрационни проекти с доказани резултати, и не на последно място, активна комуникация за 
постигане на високи равнища на гражданска ангажираност. 
„Този дебат всъщност е следствие от забавената от десетилетия политика на финансова децентрализация,“ коментира 
изпълнителният директор на ЕнЕфект Драгомир Цанев, който също взе участие в срещите. „Всичко това зависи от 
развитието на подходите за многостепенно управление и от конкретните действия на страните членки. Може да търсим в 
промени в Плановете за климата и енергията за структуриране на подобни подходи в средносрочна перспектива, но ние 
се нуждаем от действия сега. Плановете за възстановяване и устойчивост се основават на реформи, които са от решаващо 
значение за успеха на местните действия – най-очевидният проблем са бариерите за развитието на енергийни общности. 
ЕК обаче трябва да се увери, че реформите в плановете не са фалшиви и повърхностни, а се прилагат всички усилия за 
ефективно преодоляване на проблемите. В противен случай ще имаме още от същото, а това не е достатъчно. Сега, с 
комуникацията за RePowerEU, има отворен прозорец за пренасочване на средства по НПВУ към проекти за устойчива 
енергия, и трябва да се възползваме от това.“ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://energy.ec.europa.eu/communication-eu-save-energy-com2022240_en
https://energy-cities.eu/
https://energy-cities.eu/


16 

 

„Не на последно място, трябва да се поддържат контактите с други общини и да се прилагат добрите практики, за да ни 
стимулират всички нас - както политици, така и експертен персонал,“ завърши Таня Христова. „Защото всичко може да се 
случи, но преди всичко трябва да можем да си го представим, да повярваме, че е възможно – само тогава ще можем да 
убедим другите. Ние сме сред 100-те климатично неутрални града, избрани от ЕК, което определено ще помогне, но 
нямаме време да чакаме до 2030 г., за да дадем примери в други градове и да анализираме какво се е случило и какво не 
се е случило, трябва да подкрепим местното ниво на управление сега, защото промяната се случва на местно ниво.“ 
 
√ Каква ще бъде ролята на възобновяемия амоняк за намаляване на зависимостта от природен газ? 
IRENA и Асоциацията за енергия от амоняка (AEA) пуснаха своя доклад „Перспектива за иновации при възобновяемия 
амоняк“, която актуализира в детайли текущото състояние и перспективите за зелен амоняк като енергиен носител. Тук 
Долф Гилен, Франсиско Бошел и Габриел Кастеланос от IRENA и Кевин Рувенхорст и Тревър Браун от AEA обобщават 
констатациите. Световното производство на амоняк, макар и основано използващо изкопаеми източници, вече е в мащаб 
като суровина за торове. Така че тази глобална мрежа ще подпомогне значително появата й като базиран на възобновяеми 
източници зелен източник на енергия, който може да помогне за изместването на изкопаемите горива наред с 
нарастващата водородна икономика. Но зеленият амоняк ще трябва да бъде създаден в мащаб, като се използват 
значителни добавки от възобновяема електроенергия. Основните му приложения ще бъдат за превоз на гориво, 
електроцентрали, а също и като носител на водород. 
Авторите отбелязват, че амонякът - или NH3 - е по-добър, по-плътен енергиен носител от чистия H2. Тъй като амонякът се 
втечнява лесно, има 50% повече водород в резервоар с амоняк, отколкото в същия резервоар с течен водород. Авторите 
посочват оценката на пълния доклад за състоянието и перспективите на технологиите, цялостна разбивка на бъдещите 
пазари, необходимостта от стандарти и сертифициране и др. 
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и Асоциацията за енергия от амоняк (AEA) пуснаха своята 
„Перспектива за иновации възобновяем амоняк“. Възобновяемият амоняк е ключов компонент от водородната 
икономика. Този нов анализ от IRENA и AEA предоставя актуален и подробен преглед на възобновяемия амоняк за разлика 
от конвенционалния амоняк и изкопаемия амоняк с намаляване на въглеродните въздействия, включително състоянието 
на технологиите и перспективите, както и цялостна разбивка на бъдещите пазари за възобновяеми енергийни източници. 
Той също така допълва неотдавнашния анализ от IRENA относно геополитиката на зеления водород и възможностите за 
глобална търговия на зелен водород. Амонякът е вторият по големина пазар на водород след рафинирането на петрола 
днес и ще остане ключов пазар в бъдеще. 
Производството на възобновяеми източници на амоняк е пазарен сегмент на водород, който се развива бързо и 
иновативните приложения на амоняк могат да разширят значително този пазар. Възобновяемият амоняк може да намали 
зависимостта от природен газ, която в момента е ключов проблем в Европа. ЕС-27 произведе около 13,2 Mt амоняк, което 
се равнява на около 10 млрд. куб. метра потребление на природен газ. 
Амоняк като тор 
Амонякът е съществена глобална стока. Всяка година се произвеждат близо 200 млн. тона амоняк. Торовете са най-
големият пазар на амоняк днес. Съществуват различни видове азотни торове като амониев нитрат и урея. 
Последствията от сегашната ситуация с цените на природния газ в Европа стават очевидни. Например производителят на 
торове Yara обяви съкращаване на производствените си звена за карбамид-амоняк в Италия и Франция, позовавайки се 
на високите цени на газа. Други последваха примера им. В някои европейски страни промените в цените на едро се 
отразяват почти веднага в цените на дребно, докато в други това отнема до две години. 
В този контекст възобновяемият амоняк може да бъде рентабилен в сравнение с амоняка на основата на изкопаеми сили 
много по-рано от очакваното. Технико-икономическият анализ, съдържащ се в този нов доклад, осигурява основата за 
разбиране на въздействието върху цената от прехода към възобновяем амоняк. 
Амонякът като енергиен носител 
Освен на пазара на торове, нараства интересът към амоняка като енергиен носител. Това приложение включва зелен 
амоняк като гориво без CO2 за океански плавателни съдове, като гориво за електроцентрали или като водороден енергиен 
носител. Тъй като амонякът лесно се втечнява, той е с по-голяма енергийна плътност от водорода. Всъщност има 50% 
повече водород в резервоар с амоняк, отколкото в същия резервоар с течен водород. Поради високото съдържание на 
водород, обемното енергийно съдържание на амоняка е приблизително наполовина от това на петролните продукти - най-
високото спрямо всяко едно друго нисковъглеродо горива. Световното производство на амоняк днес представлява около 
2% (8,6 EJ) от общото крайно потребление на енергия. Днес вещестовото се произвежда почти изключително от изкопаеми 
горива. По-голямата част от амоняка се произвежда от природен газ, докато Китай го използва като суровина за въглища. 
Китай представлява около една трета от световното производство. Типичната инсталация за производство на амоняк на 
газ е 60% енергийна ефективна, докато инсталацията на базата на въглища е по-малко ефективна. Като правило, 
съвременният процес на реформиране на метан с газова пара изисква 28 GJ/t амоняк, докато съвременният процес на 
газификация на въглища изисква 42 GJ/t амоняк. 
Директните емисии от производството на амоняк в момента възлизат на 450 Mt CO2. Уреята поставя специални 
предизвикателства, защото нейното производство изисква амоняк и CO2. Този CO2 се отделя при прилагане на 
карбамидния тор. Следователно, други азотни торове нямат този проблем и може да се наложи частично изместване от 
карбамида в бъдеще. 
Подобряване на икономическата жизнеспособност за зеления амоняк 
Цените на амоняка са нестабилни. Сегашната спот цена на амоняка е много висока. От една страна това може да се дължи 
на високите цени на газа, които например засягат производството на амоняк в Европа; от друга страна, руският износ на 
амоняк и торове е засегнат от санкциите. Високите цени на амонячните торове представляват пряка заплаха за 
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продоволствената сигурност, особено в развиващите се страни. Не е ясно колко време ще отнеме, за да се преодолее този 
недостиг. Преминаването към възобновяем амоняк – произведен от зелен водород, който от своя страна се произвежда 
от възобновяема енергия – може да елиминира емисиите от процеса. Освен това това ще отдели икономически 
производството на амоняк от цените на природния газ. Днешната цена на възобновяемия амоняк е 720 USD/т на места с 
добри слънчеви и вятърни ресурси. Тази цена вече е под днешната спот цена на амоняка, над 1000 USD/т и се очаква да 
намалее наполовина през следващите години, тъй като цената на зеления водород продължава да пада в диапазона 
между 310 USD/т до 610 USD/т до 2050 г. 
 

 
Фигура: Текущи и бъдещи производствени разходи на възобновяем амоняк, в сравнение с диапазона на 

производствените разходи за нисковъглероден изкопаем амоняк (USD 2-10/GJ) / ИЗТОЧНИК: IRENA и AEA (2022), 
Перспективи за иновации: Възобновяем амоняк, Международна агенция за възобновяема енергия , Абу Даби.  

 
Перспективи за международна търговия 
Съществува значителен опит с доставката на амоняк: световната търговия с амоняк възлиза на 6,5 милиарда долара през 
2020 г. (около 15 Mt или 10% от общото производство), като Саудитска Арабия, Русия и Тринидад и Тобаго са основни 
износители и Индия, Южна Корея и Бразилия като най-големите вносители. Въпреки това се търгуват и значителни 
количества азотни торове, особено карбамид. 
Възобновяемият амоняк отваря възможността за използване на отдалечени евтини възобновяеми енергийни потенциали. 
Инсталациите за ВЕИ на амоняк в GCC (Съветът за сътрудничество в Персийския залив) вече се стремят към пазара на 
Индия. Освен това в Австралия се извършват значителни разработки за възобновяеми източници на амоняк, насочени към 
експортния пазар. 
Бъдещ растеж на търсенето 2050 г 
Докато прилагането на торове ще продължи да стимулира търсенето на амоняк, иновативните приложения могат да 
създадат нови възможности на пазара на веществото. 
И доставките 
В световен мащаб днес корабите използват около 300 Mt гориво за бункериране. Като се има предвид, че амонякът има 
около половината от енергийната плътност, съществува потенциален пазар на амонячно гориво от 550 Mt. Амонякът 
приема течна форма при -33C, така че не е необходимо да се съхранява в резервоари с високо налягане или криогенни 
резервоари. Амонякът е труден за изгаряне, така че в момента се разработват специализирани двигатели с вътрешно 
горене, които се очаква да излязат на пазара през 2024 г. В момента се демонстрират кораби, работещи с амоняк. По-
специално корабите за втечнен природен газ се строят с опция за модернизиране на амоняк. 
Алиансът за зелени горива, включително партньори от ОАЕ, Египет и Франция, планира да произвежда 350 000 тона 
годишно зелен амоняк за подхранване на морския трафик по Суецкия канал. 
…Производство на енергия 
Амонякът може да се използва и като гориво в електроцентрали. Япония има за цел да внесе 3 Mt амонячно гориво до 
2030 г., което ще нарасне до 30 Mt до 2050 г. Също така производителите на електроенергия от други места са изразили 
интерес към тази опция. Амонячното гориво обаче струва 20 USD/GJ, докато въглищата струват 2-5 USD/GJ. Директното 
производство на електроенергия от възобновяеми източници от слънчева и вятърна енергия е много по-евтино и по-
ефективно. Но способността за внос на амоняк и капацитетът за сезонно съхранение на амоняк дават жизнеспособен път. 
... Водороден носител 
Амонякът също изглежда най-добрият вариант за междуконтинентален транспорт на водород. Анализът на модела IRENA 
предполага, че около 15% от целия чист амоняк ще бъде изпратен по този начин, което би се равнявало на около 100 Mt 
амоняк. От този търгуван амоняк 80% ще бъдат директно консумирани, а 20% ще бъдат преобразувани във водород. Това 
преобразуване изисква допълнителна енергия. В момента се разработва енергийно ефективно преобразуване на амоняк 
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във водород. Търговската технология може да бъде изградена в голям мащаб днес, ако има търсене за това. 
От този търгуван амоняк 80% ще бъдат директно консумирани, а 20% ще бъдат преобразувани във водород. Това 
преобразуване изисква допълнителна енергия. В момента се разработва енергийно ефективно преобразуване на амоняк 
във водород. Търговската технология може да бъде изградена в голям мащаб днес, ако има търсене за това. 
  

 
Фигура: Очаквано търсене на амоняк до 2050 г. за сценария 1,5°C / ИЗТОЧНИК: IRENA и AEA (2022), Перспективи за 

иновации: възобновяем амоняк, Международна агенция за възобновяема енергия, Абу Даби. 
 
Зеленият амоняк зависи от допълнителното производство на електроенергия от възобновяеми източници 
До 2050 г., в сценария IRENA 1,5°C, преходът ще доведе до пазар на амоняк от 688 милиона тона (Mt), почти четири пъти 
по-голям от днешния пазар. Растежът ще бъде движен от нови енергийни нужди. „Зеленият амоняк“ ще доминира в 
сценария IRENA. 566 милиона тона ново производство на амоняк от възобновяеми източници трябва да започне през 
следващите три десетилетия. Производството на този амоняк ще съставлява почти една пета от световния пазар на зелен 
водород. 
Сцеплението с възобновяемия амоняк е очевидно, когато се разглежда новият тръбопровод за производствен капацитет. 
Към днешна дата са обявени около 60 проекта за възобновяеми източници на амоняк, докато в момента са обявени само 
около 10 нови проекта за нисковъглеродни изкопаеми амоняк. 
Капацитетът на тези обявени възобновяеми заводи за амоняк в момента възлиза на общо 15 Mt амоняк годишно до 2030 
г. (около 8% от настоящия пазар на амоняк). Пълният тръбопровод на проекта е почти пет пъти по-голям. Само 15 Mt 
възобновяем амоняк изисква 2,7 Mt водород, което изисква около 30 GW електролизатори и 60 GW капацитет за 
производство на енергия от възобновяеми източници. 
За да представим това в перспектива, през 2021 г. капацитетът на водороден електролизер от 0,5 GW навлиза в 
промишлени производства по целия свят. 566-те годишни тона възобновяем амоняк, който ще бъде произведен до 2050 
г., ще се нуждаят от около 2300 GW мощност за производство на възобновяема енергия. А това е близо до една трета от 
глобалния кумулативен капацитет за производство на електроенергия днес. 
Така че развитието на възобновяем амоняк ще има голямо въздействие върху глобалното развитие на зелен водород през 
следващите години. Освен това последиците от свързването на сектора на възобновяемата енергия и сектора на амоняка 
са значителни по отношение на допълнителния капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници. 
Необходимостта от стандарти и сертифициране 
Амонякът е безвъглеродно гориво, но днешното производство е основен източник на емисии на CO2. Ако амонякът се 
търгува в световен мащаб, чистият или възобновяемият характер на веригата за доставки не е даденост. Европейският 
механизъм за корекция на въглеродните граници е създаден, за да третира продуктите от ЕС и чуждестранните продукти 
еднакво по отношение на цените на CO2. От решаващо значение е как се установява възобновяемият характер на 
доставката на електроенергия за производство на водород. 
За изкопаемия амоняк със смекчаване на въглеродния отпечатък, отчитането на уловения CO2 е от решаващо значение. 
Например, използването на уловен CO2 за подобрено извличане на нефт, за производство на карбамид или за 
производство на метанол не е без CO2. AEA се занимава с разработването на схема за сертифициране на амоняк, с фокус 
върху глобалната хармонизация в подкрепа на международната търговия. 
В заключение, възобновяемият амоняк е ключова ранна пазарна възможност за зелен водород и възобновяемият амоняк 
може да се превърне в глобално търгувана стока от възобновяема енергия. Възобновяемият амоняк се очертава като 
важен елемент в европейската дискусия за намаляване на зависимостта от внос на природен газ. 
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Мениджър 
 
√ ЕК призна, че ще трябва да използва повече въглища, докато се откъсва от руската енергия 
Европейската комисия уточни подробности по плана за увеличаване на капацитета на Европейския съюз за възобновяема 
енергия и намаляване на зависимостта му от руски изкопаеми горива. В същото време ЕК признава, че може да се наложи 
да се използват съществуващите въглищни съоръжения "по-дълго от първоначално очакваното", съобщава Си Ен Би Си. 
Документ, очертаващ целите на Еврокомисията за плана "REPowerEU", беше публикуван в сряда, като в него се подчертава 
важността на теми като спестяването на енергия, диверсификацията на доставките на енергия и ускоряването на "преход 
към чиста енергия в Европа". 
Като цяло планът предвижда допълнителни инвестиции от 210 милиарда евро (220,87 милиарда долара) между 2022 и 
2027 година. Що се отнася до дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС, Комисията 
предложи настоящата цел от 40% да бъде увеличена до 45%, с хоризонт до 2030 г. 
ЕС обяви, че желае да се откаже от вноса на руски въглеводороди след инвазията на Москва в Украйна, което означава, че 
Общността ще трябва да намери петрол и газ от други части на света, за да компенсира доставките от Русия, припомня Си 
Ен Би Си. 
Комисията каза, че ще са необходими около 1,5 до 2 милиарда евро инвестиции, за да се осигурят доставките на петрол 
от нови източници. За внос на втечнен природен газ (ВПГ) и тръбопроводен газ от други източници ще са необходими още 
около 10 милиарда евро до 2030 г. 
По-рано ЕС заяви, че иска да стане въглеродно неутрален до 2050 г. В средносрочен план целта пред Брюксел е нетните 
емисии на парникови газове да бъдат намалени с най-малко 55% до 2030 г., т. нар. пакет "Подготвени за цел 55". 
Комисията каза, че "REPowerEU" не може да работи без "бързо въвеждане на всички предложения от пакета "Подготвени 
за цел 55", както и по-високи цели за добиване на енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност. Отказът 
от руските изкопаеми горива обаче ще изисква и целенасочени инвестиции в газовата инфраструктура и ограничени 
промени в петролната инфраструктура, наред с мащабни инвестиции в електропреносната мрежа и водородната мрежа в 
целия ЕС, пише още в плана. 
"Успоредно с това някои от съществуващите въглищни мощности може също да се използват по-дълго от първоначално 
очакваното", обяви Комисията, като добави, че ядрена енергия и местните газови ресурси също ще изиграят роля. 
"Разбира се, ще имаме малко по-високи емисии, ако се придържаме малко по-дълго към въглищата, но трябва да 
постигнем баланса, така че като цяло да не увеличаваме вредните си емисии", каза на пресконференция Франс Тимерманс, 
заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт. 
 
√ Балтийските страни се отказват от внасяния от Русия ток 
Поради наложените заради нашествието в Украйна международни санкции, руското предприятие за износ на 
електричество "ИнтерРАО" губи от днес възможността си да продава електроенергия на клиентите си в балтийските страни, 
предаде Франс прес. 
"Става дума за важен етап по нашия път към енергийна независимост", заяви министърът на енергетиката на Литва Дайнюс 
Крейвис. 
В петък енергийната борса "Норд пул" изпрати на "ИнтерРАО" уведомление, според което на руското предприятие се 
забранява извършването на търговия в балтийските страни поради международните санкции. 
Литва, Латвия и Естония от години се стремят да бъдат енергийно независими от Москва, като увеличават вътрешното си 
производство и създават енергийни връзки със Скандинавия и други съседни страни. В резултат вносът на руска 
електроенергия към Литва и Латвия, който достигаше 1300 мегаватчаса годишно, спадна до 300 мегаватчаса миналата 
година и вече е практически спрян. Латвия се отказа от вноса още в началото на май, а Литва и Естония спират да купуват 
руска енергия от днес, предава БТА.  
По този начин "отказваме да финансираме агресора", подчерта министърът на енергетиката на Литва. 
Руската електроенергия съставляваше 17% от вноса на електричество в Литва за миналата година. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък и бяха на път да 
изтрият седмичните си загуби на фона на надеждите, че икономическото възстановяване в Китай ще бъде ускорено от 
увеличението на стимулите от централната банка, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст т 6,48 пункта, или 1,51%, до 434,47 пункта. Подиндексите на 
автомобилните компании (SXAP), банките (SX7P) и технологичните фирми (SX8P) напреднаха съответно с 3,05%, 1,44% и 
1,96%. 
Немският показател DAX записа ръст от 269,84 пункта, или 1,94%, до 14 152,14 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши със 132,05 пункта, или 1,81%, до 7 434,79 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна със 75,3 
пункта, или 1,25, до 6 348,01 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като Народната банка на Китай понижи основния си лихвен процент по петгодишния 
заем с 15 базисни пункта до 4,45%., внасяйки оптимизъм на световните пазари, въпреки че броят на заразените с COVID-
19 в Шанхай отново се покачи. 
„Може би не е изненадващо, че днес имаме малък отскок, като се имат предвид добрите новини от Китай и факта, че през 
тази седмица видяхме няколко много негативни сесии“, коментира Джонатан Бел, главен инвестиционен директор в 
Stanhope Capital. 
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Глобалните фондови пазари отбелязаха още една волатилна седмица, тъй като страховете от рецесията отново изплашиха 
инвеститорите, след като слабите данни за продажбите на дребно в Китай и разочароващите тримесечни резултати от 
големите търговци на дребно в САЩ подчертаха въздействието от нарастващата инфлация. 
Данните от петък показват, че британските продажби на дребно са скочили неочаквано през април, но перспективите за 
потребителските разходи остават по-ниски. 
Отделно от това стана ясно, че цените на производител в Германия са нараснали през миналия месец заради войната в 
Украйна, която доведе до увеличение разходите за енергия. 
„Едно от нещата, до които пазарът изглежда се приближава, е рискът от рецесия и разбирането, че войната в Украйна може 
да не приключи скоро“, каза Бел. 
Акциите на компанията за луксозни стоки Richemont поевтиняха с 11,85%, след печалбата й за цялата фискална година 
разочарова инвеститорите. Фирмата също така даде предпазлива прогноза за растежа в Китай. Този резултат се отрази на 
целия сектор на луксозните стоки, като цените на книжата на LVMH, Christian Dior и Hugo Boss се понижиха с 0,95%, 0,83% 
и 1,96%. 
Нови загуби на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха нови понижения в четвъртък, като широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се доближи до мечата територия, след като инвеститорите продължиха да продават акции на фона 
на опасенията, че увеличението на лихвите на Федералния резерв ще насочи икономиката към рецесия, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 236,94 пункта, или 0,75%, до 31 253,13 пункта, след като в сряда записа 
най-големия еднодневен спад от 2020 г. насам, разделяйки се с 1164 пункта. S&P 500 се понижи с 29,66 пункта, или 0,26%, 
до 11 388,5 пункта, като вече е на 19% под последния си рекорд от януари. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 29,66 пункта от стойността си, или 0,26%, завършвайки сесията при ниво от 11 388,5 пункта. 
„Основният извод за инвеститорите е, че трябва да се подготвят за продължителна волатилност“, каза Грег Басук, главен 
изпълнителен директор на AXS Investments. 
За седмицата S&P 500, и Nasdaq са надолу с над 3%, докато Dow е загубил 2,9% от стойността си. Тези загуби бяха 
предизвикани отчасти от тримесечни отчети на Target и Walmart, които показаха щетите върху сектора за търговията на 
дребно от по-високи разходи за гориво и ограничено потребителско търсене. Акциите на Target поевтиняха с 5,06% в 
четвъртък, следвайки срив от 24% в сряда. 
Големи загуби в четвъртък регистрира и Cisco, чиито акции поевтиняха с 13,73%, след като компанията разочарова с 
резултати си за първото тримесечие и предупреди за по-ниски приходи и през текущото тримесечие. 
Частичното възстановяване на акциите на някои компании от технологичния сектор обаче подкрепи S&P 500 и Nasdaq 
Composite в различни периоди на търговията в четвъртък. Цената на книжата на Synopsys се повиши с 10,25%, след като 
софтуерната компания отчете по-добри от очакваното финансови резултати за тримесечието. Акциите на компанията за 
облачни услуги Datadog скочиха с 9,6%. Цените на книжата на Nvidia и Amazon се повишиха с 1,10% и 0,19% 
Акциите са под натиск от началото на годината, като първоначално инвеститорите започнаха да се отдръпват скъпите 
технологични книжа и да се насочват към по-дефанзивните сектори. Оттогава насам обаче разпродажбите засегнаха и 
други сектори на икономиката, включително банки и търговия на дребно, тъй като нарастващите страхове от рецесия 
притесниха инвеститорите. 
Редица стратези от Уолстрийт представиха ужасни прогнози за акциите, в случай че повишаването на лихвите на Фед тласне 
икономиката към рецесия. Брутният вътрешен продукт на САЩ намаля с 1,4% на година база през първото тримесечие, 
което означава, че вече се наблюдава известно забавяне. 
Междувременно Министерството на труда съобщи, че броят на подадените за първи път молби за помощи при 
безработица в САЩ са нараснали до 218 хил. през седмицата, приключила на 14 май – още един знак, че икономическият 
растеж се забавя. 
Оптимизъм в Азия 
Водещите индекси индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в петък, като 
ралито поведе Hang Seng , предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng записа ръст от 596,56 пункта, или 2,96%, до 20 717,24 пункта. Листнатите в Хонконг 
акции на Xpeng и Baidu поскъпнаха с 6,99% и 5,19%. 
На пазара се отрази решението на Народната банка на Китай да запази едногодишния си лихвен процент на ниво от 3,7%, 
но в същото време да понижи основния си лихвен процент по петгодишния заем с 15 базисни пункта до 4,45%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 49,6 пункта, или 1,6%, до 3 146,57 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 30,97 пункта, или 1,59%, до 1 983,67 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 336,19 пункта, или 1,27%, до 26 738,03 пункта. Този 
резултат дойде на фона на данните, че основната инфлацията в Япония е нараснала с 2,1% на годишна база през април, 
преминавайки прага от 2% за първи път от седем години насам. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 46,95 пункта, или 1,815, до 2 639,29 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 81,1 пункта, или 1,15%, до 7 145,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 3,97 пункта, или 0,65%, до 617,96 пункта. BGBX40 се повиши с 0,66%, или 0,45% до 146,13 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,74 пункта, или 0,51%, до 734,40 пункта. BGREIT се понижи с 0,56 пункта, или 0,31%, до 180,64 пункта. 
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√ Цените на петрола растат в очакване на силно търсене в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като пазарът бе подкрепен от по-високото търсене 
на горива в САЩ и малко по-слабият щатски долар, предаде Ройтерс. 
Положително на пазара се отрази и очакваното скоро отваряне на Шанхай след двумесечен локдаун за ограничаване на 
разпространението на COVID-19. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,13 долара, или 15, до 113,7 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,94 долара, или 0,85%, до 111,2 долара за барел. Миналата седмица 
двата бенчмарка записаха лек ръст. 
„Цените на петрола намират подкрепа, тъй като доставките на пазарите на бензин остават ограничени на фона на високото 
търсене с настъпващия пиков сезон на шофиране в САЩ“, коментира Стивън Инес от SPI Asset Management 
Пиковият сезон на шофиране в САЩ традиционно започва от уикенда на Деня в памет на загиналите във войните в края на 
май и завършва с Деня на труда в САЩ през септември. 
Анализаторите посочват, че въпреки опасенията от покачването на цените на горивата, което потенциално може да наруши 
търсенето, данните за мобилността от TomTom и Google показват активизация през последните седмици, което означава, 
че в САЩ повече хора са по пътищата. 
По-слабият щатски долар също подкрепи цените, тъй като това прави суровият суров по-евтин за купувачите, държащи 
други валути. 
Пазарните печалби обаче са ограничени на фона на опасенията, свързани с усилията на Китай да пребори коронавируса с 
блокади, макар че Шанахай се готви за пълно отваряне на 1 юни. 
Блокадите в Китай, който е най-големият вносител на петрол в света, засегнаха промишленото производство и 
строителството, което накара Пекин да предприеме действия за подкрепа на икономиката, включително и по-голямо от 
очакваното понижение на лихвите по ипотеките миналия петък. 
Неспособността на Европейския съюз да постигне окончателно споразумение за забрана на руския петрол като санкции 
срещу Москва за инвазията в Украйна, също се отрази на цените. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- По оста София – Скопие и за очакванията от Брюксел 
- Между националните интереси и червените линии. Гост: Венко Сабрутев – депутат от „Продължаваме промяната“ 
- Нови случаи на маймунска шарка в Европа  

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Колко опасна е маймунската шарка и може ли да стигне до България 
- Ще спрат ли покачването на цените антикризисните мерки на правителството. Гост: Милен Велчев 
- Какво спечелиха и какво загубиха двете страни след 3 месеца война в Украйна? Гости: Проф. Тодор Тагарев; Ангел 

Найденов 
- Сигнал за втора мечка в Чепеларе  

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- 3 месеца война в Украйна – как Путин промени Европа 
- Ще постигнат ли антиинфлационните мерки целта си? Гост: Георги Ганев – депутат от „Демократична България“ 
- Мъж се превърна в рекордьор по пътни глоби 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Слави си тръгва и Петков прехвърля страха за Македония на президента Радев 
в. Труд - Маймунската шарка измества COVID-19 
в. Телеграф - 217 млн. лв. за COVID ваксини 
 Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – ИТН атакува по всички фронтове - от свалените вече решетки до липсата на реформи 
в. 24 часа - Дали сме 320 млн. лева за ваксини, сложили сме само 1/3 от тях 
в. Труд - К. Петков лъже в интервю за "Ди Велт" 
в. Труд - Живеем най-малко сред хората в ЕС 
в. Телеграф – За една година: Продали сме старо оръжие за 4 млн. лева 
в. Телеграф - Носим на папата сцена от Рождество  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Борислав Ганчев заместник-министър на правосъдието: С промените в Търговският закон спираме 
съдебният туризъм в производствата по несъстоятелност 
в. Труд - Николай Нанков, депутат и бивш регионален министър, пред "Труд": "Хемус" е на трупчета, за "Струма" вероятно 
ще връщаме на Брюксел 1,5 милиарда лева 
в. Телеграф - Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев: Решението за ликвидирането 
на спецправосъдието е взето извън НС  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Възходът на Северна България се отлага с още 10 г. 
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в. Труд - Увеличават се приходите на банките от лихви и такси 
в. Телеграф - За ваксините платихме, за грешките - не 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 май 
София. 

- От 10.00 часа на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с висши 
държавни отличия изтъкнати български учени. 

- От 10.00 часа Академията на МВР тържествено ще отбележи Деня на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ректорът на Академията старши комисар 
доц. д-р Иван Видолов ще произнесе поздравително слово. Преподаватели, служителите и курсанти от 
Академията ще бъдат отличени за приноса им към науката, служебните постижения и отличния им успех. Ще 
присъстват представители на политическото и професионално ръководство на МВР, ръководството на АМВР, 
преподаватели и служители, курсанти. 

- От 10.30 часа в София Картинг Ринг ще се проведе за пресконференция по повод четвъртото издание на "Еко 24 
часа на България" 

- От 11.00 часа отваря врати Образователен център на ЕКОПАК. Образователният център на ЕКОПАК се намира на 
ул. „Неделчо Бончев“ 3. 

- От 12.30 часа в галерия на открито „Градска градина“ пред Народния театър „Иван Вазов“ ще бъде открита 
изложбата „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История 
Славянобългарска“, организирана от Централна библиотека на БАН. 

- От 23 до 25 май 2022 г. с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх 
Неофит и на Светия Синод на Българката православна църква – Българска патриаршия, с разрешение на 
Вселенския патриарх Вартоломей и Свещения Кинотис на Света Гора – Атон, в София ще пристигнат и ще бъдат 
изложени за всенародно поклонение светите мощи на равноапостолните братя Методий и Кирил. 

- От 19:30 часа в Топлоцентрала ще има публично споделяне на резултатите от проекта Горещи тела, който 
подкрепя, стимулира и възпитава нови поколения артисти в областта на хореографията и танца.  

*** 
Бургас. 

- От 13.00 часа в Конгресния център до Морска гара Бургас по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, ще се състои тържествена церемония, на 
която ще бъдат отличени за постигнати високи резултати над 80 учители от бургаски детски градини и училища. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Юнашкия салон ще бъдат раздадени Годишните награди „Варна“. Общо 28 личности и колективи с 
ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието ще бъдат удостоени с награди, след решение 
на Общинския съвет.  

*** 
Русе. 

- От 13.00 часа, в двора на училище “Олимпи Панов” ще се проведе награждаване на отличените участници в 
конкурс за есе на тема: "За буквите".  

*** 
Шумен. 

- От 13.00 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведе пресконференция по повод Образователен 
форум на тема „Обмяна на педагогически практики и новатори в действие“ 

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

