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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Искаме газ на най-добра цена, произходът няма значение 
Според него Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ 
"Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. От там насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си". 
Това коментира в „Тази сутрин“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром", или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
„Ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за да си ползва 
продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, защото ако 
парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат блокирани“, 
коментира още Васил Велев.   
Според Кирил Темелков, зам.-председател на Българската газова асоциация, въпросът е дали има различия между 
отделните държави в начина, по който са плащали. 
„Ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в евро, долари или рубли, тъй като една страна като 
Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се каза, че са получени рубли. Тук трябва да направим анализи, 
да видим как ни влияе на нас, на нашия бизнес“, отбеляза Темелков. 
„Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по-ниска 
– когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник“, каза още и Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Искаме газ на най-добра цена, произходът няма значение 
Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. От там насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си. Това 
коментира пред БТВ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром" или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
„Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някакво искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за 
да си ползва продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, 
защото ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат 
блокирани“, коментира още Васил Велев.   
Според Кирил Темелков, заместник председател на Българската газова асоциация, въпросът е дали има различия между 
отделните държави в начина, по който са плащали. „Ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в 
евро, долари или рубли, тъй като една страна като Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се каза, че са 
получени рубли. Тук трябва да направим анализи, да видим как ни влияе на нас, на нашия бизнес“, отбеляза Кирил 
Темелков. 
„Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по- ниска 
– когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник“, каза още и Васил Велев 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: "Газпром" казва, че Гърция е платила в рубли, права е 
Гърция казва, че е платила в евро - и тя е права, обяснява той 
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Гърция казва - платихме в евро. И са прави. Те са превели евро. Но имат и сметка в рубли, която Газпромбанк им заверява 
след превалутиране на борсата и от където рублите се превеждат автоматично на "Газпром експорт". И "Газпром" казва - 
Гърция плати в рубли. И те са прави, защото собствеността на газа преминава към клиента, когато доставчика си получи 
рублите. Така коментира в социалните мрежи разнопосочните новини за газа на Гърция от днес индустриалецът Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"И да. След като наредят еврата (доларите) клиентите не трябва да правят нищо друго. Е, това беше изяснено от началото 
на април. Добре, че гърците, за разлика от нас, го разбраха. Иначе щяха да им врътнат и на тях крана. А от там и на нас, тъй 
като ние получаваме пак руски газ, но през Гърция. По-скъпо, от по договора с "Газпром експорт", който имаме", завършва 
той коментара си. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ: Искаме газ на най-добрата цена, произходът няма значение 
Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Това заяви пред bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той посочи, че Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ и разплащанията за него очевидно трябва да 
се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром", или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
"Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някакво искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за 
да си ползва продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, 
защото, ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат 
блокирани", поясни Велев. 
От своя страна, заместник-председателят на Българската газова асоциация Кирил Темелков заяви, че въпросът е дали има 
различия между отделните държави в начина, по който са плащали. 
Той посочи, че в момента не можем да твърдим дали плащането е извършено в евро, долари или рубли, тъй като една 
страна като Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се твърдяло, че са получени рубли. По тази причина 
бил необходим анализ за това как влияе на нашия бизнес. 
"Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по-ниска 
- когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник", подчерта Велев. 
Припомняме, след като "Газпром" спря газа на България и Полша заради отхвърлено плащане, това предстоеше да се 
случи и с други европейски страни. Междувременно обаче от Кремъл промениха точните правила и някои от плащанията 
започнаха да минават. Това на този етап се знае за Гърция, Италия и Германия. В неделя енергийният 
министър Александър Николов посочи, че очакваме инструкции от ЕК за плащанията по договорите с Русия. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Искаме газ на най-добра цена, произходът няма значение 
"Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по- ниска 
- когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник". Това коментира пред БТВ Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. От там насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си, 
коментира той. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром" или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. "Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат 
парите? Някакво искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за да си ползва продавачът парите, той трябва да 
ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, защото ако парите са в долари, те са всъщност 
в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат блокирани", коментира още Васил Велев.  
Според Кирил Темелков, заместник председател на Българската газова асоциация, въпросът е дали има различия между 
отделните държави в начина, по който са плащали. "Ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в 
евро, долари или рубли, тъй като една страна като Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се каза, че са 
получени рубли. Тук трябва да направим анализи, да видим как ни влияе на нас, на нашия бизнес", отбеляза Кирил 
Темелков. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът постави искане за газа 
Бизнесът тропна по масата. „Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение 
цената. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев в интервю за бТВ. Кога цената е по-ниска - когато купуваме 
директно от доставчика или когато минава през посредник, риторично попита Велев. 
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Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. От там насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си, 
коментира още Васил Велев. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром" или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
„Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някакво искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за 
да си ползва продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, 
защото ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат 
блокирани“, каза шефът на АИКБ.  
Според Кирил Темелков, заместник-председател на Българската газова асоциация, въпросът е дали има различия между 
отделните държави в начина, по който са плащали. „Ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в 
евро, долари или рубли, тъй като една страна като Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се каза, че са 
получени рубли. Тук трябва да направим анализи, да видим как ни влияе на нас, на нашия бизнес“, отбеляза Кирил 
Темелков. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Искаме газ на най-добра цена, произходът няма значение  
Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и  е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде 
заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. От там насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си. Това 
коментира в сутрешния блок на BTV „Тази сутрин“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания  за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на "Газпром" или на 
нарушаване на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някакво искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за 
да си ползва продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в рубли, 
защото ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат блокирани, 
коментира още Васил Велев.  
Според Кирил Темелков, заместник председател на Българската газова асоциация, въпросът е дали има различия между 
отделните държави в начина, по който са плащали. Ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в 
евро, долари или рубли, тъй като една страна като Гърция казва, че е платила в евро. От руската страна пък се каза, че са 
получени рубли. Тук трябва да направим анализи, да видим как ни влияе на нас, на нашия бизнес, отбеляза Кирил 
Темелков. 
Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по- ниска 
– когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник, каза още и Васил Велев. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев: На 24 май всички сме само българи 
Президентът Румен Радев поднесе своето приветствие по повод 24 май - Денят на Светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура. 
Ето и цялото приветствие на държавния глава в официалната му Фейсбук страница: 
Скъпи съотечественици, 
На 24 май всички сме само българи. В йерархията на духа и културата нито богатството, нито властта са 
меродавни. Тук важно е благородството на духа. А него носи и излъчва всяко будно дете. 
Днес българите в България сме седем милиона. Милиони други са извън Отечеството. Но винаги има една незрима 
Родина, която всеки отнася със себе си, където и да отиде. Това е българският език. От раждането си сме орисани да 
мислим и чувстваме на прекрасната, богата, звучна, нюансирана и изразителна родна реч. Езикът ни вдъхновява, 
езикът ни утешава. Езикът е наш дом и упование в трудни и самотни моменти, особено далеч от Родината. В трудни 
години езикът е знаме на сатирата, бунта и свободата. Когато духът линее, езикът е най-точната епикриза: той 
страда от правописа ни, обеднява активният му речник, граматиката му се разпада. Дори произношението ни става 
нехайно. 
Но езикът на Вазов и Далчев, на Захари и Яворов, на Петър Увалиев и Валери Петров няма да загине. Той ще надживее 
всякакви мракобесни времена на глупост, грубост и чуждопоклонство и експериментите на „неразумните юроди“, 
които боравят произволно с думите му. Българският език ще надживее интригите на своите отрицатели и на 
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блудните си роднини, които не признават произхода или родството си с нашата реч. Ще надживее и комплексите на 
онези, които допускат да се откажем от кирилицата. 
Времената се менят. Днес българите са навред, а децата и внуците ни често говорят по няколко езика. Но родната 
реч, както и друг път съм имал повод да кажа, е онази нишка, по която нашите сънародници по кръв винаги могат да 
открият пътя до дома си. 
Думите са наше достояние. Нека милеем за тях, тъй както милеем за здравето и дома си, защото нашият език ще 
продължава да ни обединява като народ. 
Честит празник, скъпи българи! 
 
√ Президентът Радев на 24 май: Днес честваме силата на българското слово 
Държавният глава участва в традиционното шествие в Пловдив 
Президентът Румен Радев бе в Пловдив за официалното честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 
Държавният глава беше посрещнат пред Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, където произнесе слово: 
Нека тачим нашата история и традиции и да не забравяме, че пътят напред проправяме ние. Затова нека днес се 
преклоним пред всички съвременни будители, пред нашите учители, просветители, морални и духовни стожери, пред 
хората, които горят в съзиданието, обогатяват нашата ценностна система или имат смелостта да разобличават 
недъзите ни, които носят в себе си същата тази достойна искра, пренасяна през вековете. 
Президентът изтъкна, че Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност отново ни събира 
край храмовете на българския дух. 
Румен Радев открои и важната роля на Пловдив в решителните събития на Българското възраждане, в борбата за църковна 
и политическа самостоятелност, в изпитанията пред нова България. Той посочи, че градът доказва ролята си и днес на 
полето на културата и изкуството и на гражданската смелост. 
Именно тук още през 1851 г. се пропуква зората на днешния празник, за да се разлее от град на град и да се превърне в 
ден на всяко българско училище, в символ и темел на българщината. Тук на здрава пловдивска почва покълна почитта 
към светите братя, за да разнесе пламъкът на родолюбието и просветата из цялата българска земя, заяви 
президентът в словото си. 
Румен Радев призова да помним и че тази „пловдивска крепост на духа“ е изграждана с всеотдайност, себеотрицание, 
мъдрост, далновидност и дързост на видни български интелектуалци като Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Данов, 
Стоян Чомаков и много други, които с перо и дело проповядваха, че най-голямата човешка прокоба е невежеството, а пътят 
да се отървем от потисничество, сиромашия и зло е единствено в здравата наука, вярата и всеобщата просвета. 
В рамките на честването Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи молебен, а пред 
паметника на славянските равноапостоли бяха положени венци и цветя. 
След това Румен Радев се включи в традиционното шествие по повод 24 май, което завърши пред сградата на община 
Пловдив. 
 
√ Трябва ли България да плаща за газ в рубли - различия в мненията на управляващите 
Трябва да има обща позиция на страните членки на ЕС по въпроса за руските газови доставки. Около това становище са се 
обединили премиерите на Италия и България, заяви Кирил Петков след среща със своя колега Марио Драги в Рим. Той 
съобщи, че "Газпром" предлага различни анекси към договорите за доставка на отделните държави в Евросъюза. 
До този момент България, Полша и Финландия са заявили, че няма да плащат за руския газ в рубли. На този фон две от 
най-големите икономики в Европа - Германия и Италия, са на път да приемат условията на Кремъл и техните национални 
оператори да превеждат средствата в "Газпромбанк", а от там те да се превалутират в руската национална валута. 
Това беше повод за коментар и от премиера Кирил Петков. Пред журналисти в Рим той заяви, че България има действащ 
договор с "Газпром" и страната ни не приема промяна на клаузите по него. Заместник-министърът на енергетиката Пламен 
Данаилов зави за "По света и у нас", че ако бъде приета дена такава промяна, то няма кой да поеме разликата във валутните 
курсове между руската рубла и американския долар. Имаше и коментари от страна на партиите от управляващата 
коалиция. 
Не може всяка една европейска страна да се справи самостоятелно с газовите доставки. Около този извод са се обединили 
премиерите на България и Италия, зави Кирил Петков след среща с Марио Драги. той посочи, че Газпром предлага 
различни условия за доставка на синьо гориво на държавите от Евросъюза, по повод информацията, че Италия и Германия 
договарят продължаване на доставките, въпреки санкциите на Брюксел. 
"Те са си платили в евро, оттам нататък превалутирането си е проблем на "Газпром", не е проблем на Италия. Така 
че това е съвсем по-различно условие от това, което ние бяхме получили и пак показва, че докато не се обединим 
всички заедно, има опасността "Газпром" може да си играе с различни условия - на едните страни да се дават един 
тип, на другите - друг тип. Но се обединихме, че това още на следващото събиране ще бъде обсъдено внимателно и 
ще имаме обща позиция", коментира Петков. 
Според него "Газпром" дели държавите спрямо големината на пазара и няма специално отношение към България. 
"Предполагам, без да знам детайли: Италия, Германия, там са готови да направят компромиси. На малките пазари, 
които не са им толкова важни като мащаб, са готови да направят по-трудни условия и тази игра между големи и 
малки като обем на количества, продадени от "Газпром" трябва да приключи". 
Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов обясни, че в предложения договор на България никъде не е 
записано кой поема валутно-курсовия риск, ако започнем разплащане в рубли. 
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"Булгаргаз" през цялото време изпълнява своите ангажименти по сключения договор с "Газпром" и изпраща 
уведомителни писма за доставка и търси възможности да плаща във валутата, която е по договор. За нас не е ясно 
и ние такава информация нямаме, кой поема валутно-курсовия риск, а той е много съществен. Само в рамките на 2 
месеца рублата поскъпна спрямо еврото и спрямо американския долар с над 100%", обясни Данаилов. 
Има обаче разнобой в управляващата коалиция дали България да се разплаща с рубли. 
"Моето лично мнение е, че е стъпка назад в това да се плати в рубли, стъпка към изпълнение на едностранните 
искания на руската страна, заради които ни спряха газа, едностранно. Ние рискуваме в следващия момент Русия да 
поиска още неща от нас - защо да не ни вдигне едностранно цената", смята Венко Сабрутев от "Продължаваме 
промяната". 
"Позицията на БСП е непроменена. Интересът на България е да се започнат незабавни преговори с руската страна по 
доставка на природен газ, продължаване на доставките на петрол при условията, които поставя руската страна, 
защото те имат основание плащанията да бъдат в рубли", заяви Румен Гечев. 
"България е нужно да направи каквото е възможно, за да бъде нашата икономика по-конкурентна, ако трябва и да 
внасяме руски газ. Но диверсификацията на потоците от газ трябва да продължи, защото, знаете, и преди тази 
война, и преди кризата руският газ за България беше по-скъп, отколкото за Германия и това е, защото ние нямахме 
алтернативи", коментира Владислав Панев от "Демократична България". 
Очаква се въпроса за общи европейски газови доставки да бъде обсъден на следваща лидерска среща на държавите 
членки на ЕС. 
 
√ Министър Нинова отпразнува 24 май с Националния съюз на народните читалища 
"24 май е най-светлият, най-българският празник. Днес България ликува. Където и да се намираме по света, днес всички 
българи празнуваме Деня на българската духовност, на българската просвета и култура, но и деня на българското 
достойнство и гордост, че и ний сме дали нещо на света и "на вси славяни книги да четат." Поздравявам всички дейци на 
науката, културата, изкуствата, образованието и просветата. Нека да пребъде делото на Светите братя Кирил и Методий". 
Това каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на представителите на десетки 
български читалища, които се събраха в театър "Сълза и смях" да отбележат 24 май – Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 
"Българските читалища са живите съкровища на България и вие, които ги носите в себе си сте истинските носители 
на българщината", обърна се към хората в залата Нинова. 
Тя припомни, че днес в 24 държави над 250 милиона души използват кирилицата. 
"Това е приносът на България към световната цивилизация", каза вицепремиерът. 
Нинова напомни и че освен азбука, сме дали на света и читалищата – първото е създадено в Свищов през 1856 г. от 
родолюбиви българи, които си поставили високите цели да създадат библиотека, да издирят и съхранят. 
 
√ Образователният министър акад. Денков: Новата учебна година ще започне с актуализирани програми 
Честит празник на всички българи. Това е празникът, който ни обединява - без съмнение. Това заяви на празничния 24 май 
в студиото на "Денят започва" министърът на образованието акад. Николай Денков. 
Ние действително сме променили историята на Европа и трябва да се гордеем, подчерта той. 
Ще реформираме докато станем по-добри. Промяната от един към друг тип система действително изисква много 
промени, част от тях бяха неудачни. А през последните десетилетия науката се развива изключително бързо и ние 
трябва да наваксаме. 
Имаме преглед на програмите, който вече е към края си. Ще използваме лятото, за да ги променим. Успоредно развиваме 
и средствата, така че да вървят заедно със съдържанието, обясни акад. Денков. 
В много случаи и учители и ученици казват, че съдържанието не е ясно подбрано, академично поднесено е, в много случаи 
при прехода от интегрални към по-специфични дисциплини изведнъж се губи усещането, че това е цял наратив и от там 
децата се загубват, обясни министърът. 
Този академичен стил затруднява и децата, и родителите. Затова сега в прегледа на програмата водещи са 
учителите, за да преценят кое е разбираемо, кое не е, подчерта акад. Денков. 
Един материал, който се преподава в училище трябва да бъде разбираем за всички деца, които полагат усилия, 
категоричен е министърът. 
Целта е да се наблегне на това, което развива уменията - да мислиш, да формулираш тези, да ги защитиш и 
представиш по определен начин. Идеята е не да се опрости материала, а да се промени целта на самото образование. 
Учебните програми ще бъдат актуализирани за началото на новата учебна година тази есен, потвърди министърът. Новите 
учебници ще отнемат повече време, но основата им са новите учебни програми, допълни той. 
Акад. Денков коментира и промените в матурите за зрелостниците. 
От една страна, точките създават проблем за тройкаджиите, от друга страна, има по-голям шанс за тези, които 
могат да се подготвят по-добре. Този, който се готви за 6, има по-добри условия, обясни акад. Денков. 
Следващата календарна година със сигурност ще актуализираме заплатите на учителите, подчерта министърът. Направено 
е достатъчно, за да има средства за увеличаване на заплатите, допълни той. 
Промените, които правим са насочени към адаптиране на програмите към нещо по-разбираемо за учениците и 
родителите, заяви акад. Денков. В началото на септември всички родители ще видят какво ги чака, каза още министърът. 
По думите му, аргументите против започването на учебната година по-рано от 15 септември, са неубедителни. 
Вижте целия разговор с акад. Николай Денков във видеото. 
 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/obrazovatelniyat-ministar-akad-denkov-novata-uchebna-godina-shte-zapochne-s-aktualizirani-programi-1195709news.html
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√ Ивайло Калфин: В условия на криза държавата трябва да харчи пари за най-уязвимите 
В условията на криза държавата трябва да помага на най-уязвимите, защото в противен случай, възстановяването 
след това ще излезе много по-скъпо. Това заяви в "Денят започва" Ивайло Калфин, бивш министър на външните 
работи и на труда и социалната политика. 
Калфин одобрява намерението на правителството да подпомогне финансово хората в условията на криза и растяща 
инфлация. Според него обаче мерките в антикризисната програма включват и хаотични движения, а предвидените 2 млрд. 
лв. биха могли да се изхарчат по-ефективно. 
"При нас инфлацията е над 14%, а средната в ЕС - над 7% - затова първо трябва да си обясним защо инфлацията е 
толкова висока и тогава да се набележат мерки. Мисля, че и по-ефективно може да се изхарчат тези 2 млрд. лв. При 
мерките трябва да има предвидимост до края на годината, включително и при по-лошо развитие на ситуацията. И 
другото - да се помогне най-вече на тези, които не могат повече да затягат коланите. Правителството няма нужда 
да вкарва в заблуждение хората, че с магическа пръчка цялата инфлация около нас, натрупана и заради ефектите от 
войната и все още неоправените след ковид ефекти, ще се компенсират изцяло от антикризисната програма. Цена 
ще има. Въпросът е тя да е поносима и да има чувство за справедливост в обществото", каза Калфин. 
Според него коалицията ще издържи по-дълго отколкото очакват тези, които говорят за предсрочни избори. 
Темата за Република Северна Македония се използва за вътрешнополитически битки у нас, което е много тъжно и жалко, 
защото резултатът е отправянето на объркани послания, което намалява шансовете на България да отстои позицията си, 
изтъкна Калфин. 
Според него премиерът Кирил Петков трябва да обясни добре защо иска свикването на Консултативен съвет по национална 
сигурност за Северна Македония. 
Относно войната в Украйна Ивайло Калфин коментира, че към момента не вижда условия за провеждането на мирни 
преговори, а единственото, което ЕС може да стори в тази ситуация, е да се опитва да спре потоците, с които се финансира 
войната, което и се случва чрез санкциите. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Какъв летен сезон 2022 ни очаква - колко ще струват два шезлонга и чадър по морето 
"Започнаха големи намаления за върха на летния сезон за август, причината е конкуренцията. Чадърите и шезлонгите във 
всички хотели ще са безплатни и са включени в цената на нощувката. Около 25 лева ще струват два шезлонга и чадър в 
останалите зони", заяви в "Денят започва" Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Той 
прогнозира силен сезон, който обаче отново ще се движи под нивата на 2019 година със свободни леглови капацитети. 
По думите му продажбата на сезон 2022 е започнала още през 2020 година. 
"Някои хотелиери трябва да работят на цените от 2020 година", допълни Румен Драганов. 
Той поясни, че в момента няма затруднения с украинските бежанци. 
"Много хотелиери решиха да ги приемат, но стаите от търговски стават нетърговски", каза още Румен Драганов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Държавна лаборатория вече ще следи плодовете и зеленчуците от ГКПП "Капитан Андреево" 
Лабораторният анализ на плодовете и зеленчуците, влизащи от граничен пункт "Капитан Андреево", става държавен. 
Миналата седмица страната ни прекрати договора за наем на частната лаборатория и сега пробите се изследват в 
Националната референтна лаборатория на Агенцията по храните. 
Това доведе до хаос с вземането на пробите и опашки от чакащи камиони. Предстои да бъде обявена обществена поръчка 
за държавна лаборатория на пункта, стана ясно след посещение на зам. земеделския министър Иван Христанов на пункта. 
Заедно с посланика на Турция Айлин Секизкьок те се срещнаха с превозвачи. 
"Този монопол, който продължава над 10 години вече, е нещо което ние трябва да прекратим в рамките на 
следващите 1-2 дни. Тука няма да има частна лаборатория. Единственият, нека да кажем, инструмент, който да 
гарантира, че храната която влиза оттук е чиста и безопасна за българските граждани и Европейския съюз, като 
лабораторен анализ ще бъде Българска агенция за безопасност на храните", каза Иван Христанов, заместник-
министър на земеделието и храните. 
"Държавата, виждате какъв хаос създаде, ще стане ясно че не може да го управлява този процес и очаквам след около 
един месец да се появи нова фирма", каза Васил Димитров, собственик на частната лаборатория. 
 
БНР 
 
√ НС отхвърли проект за създаване на временна комисия за инвестицията от 1 млрд. долара 
Мнозинството в Народното събрание отхвърли предложението на ГЕРБ за включване в седмичната програма на проект на 
решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписан от 
правителството меморандум за 1 милиард долара с компанията "Джемкорп" и "Ай Пи 3 Корпорейшън" (IP3 Corporation). 
Преди две седмици без дебати управляващото мнозинство отхвърли искането за подобна временна комисия. 
Беше отхвърлено и предложението на ДПС за включване в седмичната програма на законопроект за изменение и 
допълнение в закона за енергетиката, свързан със създаване на механизъм за подпомагане на бизнеса в условията на 
увеличаваща се инфлация. 
Заради отказа лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ поиска да отпадне точката с окончателните промени в Закона за 
възобновяемите енергийни източници, като нарече "лобистки" законопроекта на управляващите. 
 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/ivailo-kalfin-v-usloviya-na-kriza-darzhavata-tryabva-da-harchi-pari-za-nai-uyazvimite-1195805news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/kakav-leten-sezon-2022-ni-ochakva-kolko-shte-struvat-dva-shezlonga-i-chadar-po-moreto-1195800news.html
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√ НС обсъжда окончателните промени в Закона за ВЕИ 
Народното събрание ще обсъди окончателните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които 
предвиждат въвеждане на облекчен режим при изграждане на обекти за производство на ток от ВЕИ за собствено 
ползване в урбанизирани територии. 
Промените, внесени от ПП, БСП и ИТН, предвиждат бърза процедура за изграждане на малки ВЕИ станции върху покривни 
и фасадни конструкции на сгради за собствени нужди с до 5 мегавата мощности, като ще се изисква само уведомителен 
режим. 
Облекчената процедура ще е възможна само ако не се налага присъединяването на обектите към енергийната система и 
ако произведената електроенергия не трябва да се изкупува от мрежовите оператори. 
Управляващите мотивират законодателните промени като бърза мярка, с която всяко едно предприятие ще може да 
намали сметките си за ток. В дневния ред на депутатите е и второ четене на промените в закона за насърчаването на 
заетостта, внесени от ГЕРБ, с които се предвижда създаване на електронен регистър на хората в трудоспособна възраст, 
които нито учат, нито работят. 
Между двете четения на законопроекта управляващите са внесли свои предложения, които предвиждат улесняване на 
достъпа до пазара на труда на граждани със статут на предоставена временна закрила. 
С измененията се предлага облекчаване на реда за регистриране на бежанците като търсещи работа, без да е необходимо, 
при удостоверяване на настоящия си адрес пред структурите на Агенцията по заетостта, да се провежда задължителна 
административна процедура по закона за гражданската регистрация. 
 
√ 50 млрд. лв. ще влязат в българската икономика 
Репортаж на Яница Марова 
50 млрд. лв. ще влязат в българската икономика до няколко години. Това ще се случи чрез редица финансови инструменти 
- европейското финансиране по Оперативните програми, националния план за възстановяване, фонда за справедлив 
преход. 
Новината съобщи вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, 
който беше в Пловдив, за да се срещне с представители на бизнеса. Това е първата от поредица срещи с инвеститорите у 
нас, която цели да се обсъди устойчивото развитие, преминаването към зелена енергия и проблемите пред фирмите. 
„Срещите започват Пловдив, защото тук имаме добри примери. Освен това Пловдив ми е любим регион. 
Местоположението е добро, климатичните показатели също. Районът е жив, не се обезлюдява. Убеден съм, че това е 
тупкащото сърце на България", коментира Сандов. 
Вицепремиерът по климатичните политики препоръча на работодателите коопериране между различните бизнеси, 
защото по думите му ако работят самостоятелно, то трудно биха се постигнали вискоки резултати. 
Той даде пример с фирмата, произвеждаща електрически камиончета от „Тракия икономическа зона“. Преди три дни в 
кабинета на министъра отишъл представител на фирма от Северна Македония, чиято дейност е събиране на 
отпадъци.  Борислав Сандов ги насочил към сътрудничество именно с фирмата за е-камиончета. 
"Вие ще вдигате отпадъците, те ще ги извозват", поръчал екоминистърът. Борислав Сандов подчерта още, че „Тракия 
икономическа зона“ е една от шесте икономически зони в Европа, която е избрана като пример за постигане на план за 
енергийна независимост.  
 
√ Проф. Асена Сербезова избрана за вицепрезидент на 75-та сесия на Световната здравна асамблея 
Здравният министър проф. Асена Сербезова беше избрана за вицепрезидент от името на Европейския регион на 75-та 
сесия на Световната здравна асамблея, която се провежда в гр. Женева, Конфедерация Швейцария в периода 22 - 28 май 
2022 г. Темата на Асамблеята тази година е „Здраве за мир, мир за здраве“.  
По време на първото пленарно заседание беше определен Комитет по акредитацията и бе приет дневният ред на 
Асамблеята от Общия комитет, в който министър Сербезова участва в качеството си на заместник-председател. 
В рамките на Асамблеята министър Сербезова ще вземе участие в панелна дискусия, организирана от регионалните 
директори на регион Европа, Африка и Източно Средиземноморие на СЗО на тема: „Здраве за всички, независимо откъде 
идват“, посветена на здравето на бежанците и мигрантите. 
По време на посещението си в Женева проф. Сербезова ще има възможност да се срещне с българи, работещи в системата 
на ООН и други международни организации. 
Припомняме, че на всяка редовна сесия Асамблеята избира президент и петима вицепрезиденти – представители на 6-те 
региона на СЗО, които имат идентични правомощия и задължения като президента на асамблеята, когато го заместват. 
Като върховен орган на СЗО Световната здравна асамблея определя здравните политики, взема крайните решения и 
ръководи финансовата политика на организацията. По време на сесиите се обсъждат докладите на Изпълнителния съвет. 
Също така се дават указания относно проблеми, за които може да се изискват по-нататъшни действия, изследвания или 
доклади. 
Получаването на толкова висок пост в организацията е признание за приноса на България в търсенето на работещи 
решения в световната здравна политика и сигурност. 
 
√ Двама са победителите във втората съвместна кохорта на «Софийска вода» АД, част от «Веолия» и Innovation Starter 
Accelerator 
“Декарбонизатор" и "Дигитална етажна собственост” спечелиха възможността да работят с фонда на агенцията 
за иновации и столичното водно дружество 

https://bnr.bg/post/101651189/50-mlrd-lv-shte-vlazat-v-balgarskata-ikonomika
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През 2021 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията за 
иновации Innovation Starter и нейната акселераторска програма за pre-seed финансиране. 
В първата съвместната кохорта през 2021, която беше трета поред за акселератора, възможността за финансиране, 
техническа подкрепа за валидация на идеята и договор за развитие на проекта си с Веолия получи стартъпът SatGeo. 
Компанията развива технология, базирана на сателитни изображения за идентификация на течове по водопроводната 
мрежа, която доказа своята висока ефективност с поредица от полеви тестове. 
Съвместната програма на „Софийска вода“  и агенцията за иновации през 2022 е с основна тема “Нулеви емисии”. В нея 
победителите са две компании. 
1.  “Декарбонизатор” е проект на експертите от Варна - Михаил Симов и Калин Николов, които са насочили усилията си 
към намаляване на вредните емисии от двигателите с вътрешно горене. Те разработват проекта си с помощта на 
Технически Университет-Варна, където са изградили и научна лаборатория “HyLab”. Продуктът на тяхната компания 
“Техноватори” се нарича декарбонизатор (Decarbonyzer) – това е система за производство на газ - оксиводород - която се 
инсталира към двигатели с вътрешно горене. В синхрон с работата на двигателя, декарбонизаторът произвежда 
необходимото количество газ, който подаден през всмукателната система участва в горенето. Тъй като е допълнителен 
източник на енергия, оксиводородът води до много по-пълноценно изгаряне на горивната смес и по този начин  намалява 
вредните емисии от двигателя и разхода му на гориво. Проектът на Техноватори вече беше отличен като един от 
победителите в конкурса на фондация Карол Знание – „Предприемачи в Науката“ през 2021 г. 
2.  “Дигитална Етажна Собственост” или по-просто казано “Вход-експерт” комбинира опита на своя създател Мартин 
Димов, който е IT със специализация в киберсигурност и в същото време е домоуправител в столична 
кооперация. Платформата, която не само дигитализира процеса по плащане и отчетност в жилищните сгради, но и дава 
възможност за комуникация и колаборация по важни теми на съседите, ни спечели със своя лек дизайн и блестящ 
потребителски опит (UX). Мартин вече всъщност управлява няколко сгради на доброволчески начала. Така му хрумва и 
идеята, че на хората са нужни достатъчно средства, с които да се обновява и поддържа не само сградата, но и площите 
около нея. Покрай този си опит, той създава платформата, която да улесни, подобри и автоматизира процеса по 
поддръжката на етажна собственост от гледна точка на домоуправителя, касиера и всички добри съседи, живущи в един 
вход или кооперация.  
 
√ Съюзът на народните читалища издаде "Алманах 165" 
Излезе внушителен луксозен алманах за поезия, проза и изкуство, чието заглавие кореспондира със 165-годишнината на 
общонародното читалищно дело в България (1856-2021). "Артефир" го представи на слушателите на 24 май. 
Алманахът, издаден под редакцията на Анита Тарасевич, е вдъхновен от проекта "Национален преглед на литературните 
клубове". Този проект тепърва ще се развива и ще донесе нови успехи на своите участници. Между тях има завършени 
поети и писатели, нищо, че се водят "любители" – каза за "Артефир" д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на 
народните читалища. 
Неотдавна той представи  и друг обещаващ проект – Общество "За свободни сцени", създадено в структурата на Съюза на 
народните читалища, което вече търси възможности за европейско финансиране. Очаква се сериозен интерес към 
инициативата, заради голямата обществена необходимост за разпространение на културните изяви в малките населени 
места и общини. 
 
√ Стартира платформа за дигитално образование "Чатмат" 
"Чатмат" е иновативна образователна платформа, която включва знания по математика и използването на изкуствен 
интелект за предаването им. Това е първи по рода си проект, разработен у нас, съобразен с изискванията на 21-ви век, а 
именно затвърждаване на процесите по дигитализация в образованието и развитие на цифровите умения у младите хора. 
Платформата е компилация от учебното съдържание по точната наука от целия прогимназиален курс на обучение. 
Заложени са знанията за 5-ти, 6-ти и 7-ми клас. Включени са интересни и интерактивни видеа и тестове, а в основата на 
разработката е чатбота "Чатмат", разказа в предаването "Репортер" Георги Николаев, председател на организация "Про" - 
създател на иновативния виртуален помощник. 
НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“ е институционален партньор на проекта "Чатмат - дигитализация на 
образованието". По проекта се е включил и един от учителите по математика в гимназия - Георги Георгиев. 
Платформата е безплатна, достъпна тук. 
 
√ Хотелиери от Балчик: Средствата за украинските бежанци са крайно недостатъчни 
Част от хотелите в Балчик, настанили украински граждани, ще продължат да работят и по новата програма за подпомагане 
от 15 лв., одобрена от Министерския съвет. В момента около 7000 са украинците на територията на област Добрич, 
получили временна закрила, а местата във ведомствените бази по данни на областната администрация са едва около 500. 
Според хотелиерите предвидената сума за подслон и изхранване е изключително недостатъчна и трябва да бъде 
преосмислена. 
Украинските граждани, дошли в България повече като туристи, вече напуснаха страната ни и тук са само крайно 
нуждаещите се бежанци, които наистина няма къде да отидат, категорична е Наталия Атанасова. Нейният хотел ще 
продължи да се грижи за около 150 бягащи от войната лица. 
"Средствата са крайно недостатъчни. Ще търсим помощ от БЧК, от този национален контактен център. Спешни мерки 
трябва да вземе правителството, адекватни, по повод интеграцията на тези хора в нашето общество", коментира 
Атанасова. 

https://www.sofiyskavoda.bg/
http://innovationstarterbox.bg/blog/innovation-starter-accelerator-i-veoliya-podpisaha-5-godishen-memorandum-za-partnaorstvo/
https://bnr.bg/post/101651700/sauzat-na-narodnite-chitalishta-izdade-almanah-165
https://chatmath.net/?fbclid=IwAR0hSQGhYG9FN4eTQTVCxmhG4dnPYqgafJJtQ_EAtG3VFNR2_48GvFs6ShY
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Според Александра Джафарова, управител на друг от хотелите в Балчик, помощта трябва да бъде увеличена на поне 20 лв. 
на човек. Според нея трябва да се премахне и условието след започване на работа украинците да напускат хотелите или 
ведомствените бази до месец. 
"Защото един човек няма как с една заплата да плаща квартира и да издържа още трима". 
 
√ Два пъти повече домати са засадени в България в сравнение с миналата година 
В България тази година са засадени два пъти повече домати и зеле в сравнение с миналата. Това сочи последният 
оперативен анализ на агроведомството. Увеличават се и площите с пъпеши и ягоди. 
За разлика от зеленчуците засадени на открито, анализът отчита намаляване на произведените в оранжерии краставици и 
домати, като спадът е с 46% при краставиците и 45 на сто при доматите. По предварителни данни на националната 
статистика от началото на тази година, вносът на пресни зеленчуци намалява спрямо същият период на миналата година, 
докато този на пресни плодове нараства с над 10%. Статистиката отчита и това, което потребителите усещат по джоба си - 
всички основни плодове и зеленчуци се търгуват на по-високи цени, като най-значителен ръст има при доматите с над 77%. 
В периода юли 2021 - февруари 2022 г. извън България са реализирани над 3 772 000 тона пшеница, което е с 86 на сто 
повече от същия период преди година, сочи още анализът на агроведомството. 
 
√ Експерт: У нас на 90% се сеят вносни хибридни сортове слънчоглед, пшеница и царевица 
Декарите със слънчоглед т.г. са почти същите като м.г. Все пак есенниците бяха засети м.г., когато не се знаеше, че ще има 
война. Дори това да беше известно, трябва да се спазват определени пропорции между житни и маслени култури. 
Така че, площите пак са над 7 млн. декара. Колкото до добива на слънчоглед, в последно време се чува, че има някакво 
нападение от мана по много посеви, така че очакваме добивът да бъде колкото миналогодишния и леко по-надолу. Това 
каза за Радио Варна доц. Галин Георгиев, завеждащ отдел "Селекция на слънчоглед" в Добруджанския земеделски 
институт в Генерал Тошево. 
За България обаче няма опасност от дефицит на олио, брашно и царевица 
За съжаление почти 90% се сеят вносни хибридни сортове слънчоглед и пшеница. Няма никаква политика от страна на 
държавата да се защитават българските производители на семена, както е в други съседни на нас държави, където за 
земеделците има един задължителен процент да сеят родни семена, каза още експертът. Тока е в Гърция, Турция, Италия, 
Испания. 
У нас на 90% се сеят вносни хибридни сортове слънчоглед, пшеница и царевица 
По качество нашите сортове пшеница не отстъпват на чуждестранните, които са с по-високи добиви, но показателите им 
са по-лоши от българските. Не случайно, специално за нашия Институт едни от най-големите ни клиенти са турски 
компании компании, които искат качествена пшеница. Там, знаете, първото нещо като се седне на масата е да се сложи 
хляб и вода. Но нашите производители гледат да имат добив, съответно печалба и наблягат на вносните сортове и хибриди. 
Тази тенденция е от 10-тина години. Не бива да се отказваме от родното, все пак нашата селекция е създадена тук и за 
нашите условия, отбеляза селекционерът на слънчоглед. 
Георгиев: С чуждите хибриди се вкарват и много болести по нашите земи 
При слънчогледа ситуацията е друга, защото с вносните сортове навлязоха и нови раси мана. На много места получавам 
обаждания за болестта мана по слънчогледа и ще има компрометиране на добива с 10-15%, ако всичко продължава 
нормално. 
Очаква се една много добра реколта от пшеница, ечемик и тритикале, по данни на моите колеги, допълни доц. Георгиев. 
 
√ Гръцки фермери внасят фураж от България 
Гръцки фермери внасят фураж от България, за да издържат на кризата. Скъпите хранителни продукти и бензин принудиха 
гърците да пазаруват от България. 
Високите цени на горива, фуражи и транспорт поставят на изпитание съществуването на животновъдството, заяви 
председателят на фермерите на остров Наксос. Местните фермери съобщават, че в Гърция вече липсват фуражи и внасят 
директно от България, но на висока цена и скъпи транспортни разходи. Настояват за спешна реакция на министерството 
на аграрното развитие. 
В резултат на липсата на фуражи, а и високата им цена, животновъдите намаляват броя на стадата. Количеството мляко 
също е рязко спаднало, а от там и постоянното покачване на цените на млечните продукти. Литър мляко скочи на цена 1 
евро и 50 цента, което не е рентабилно за производство на кашкавал и сирене. С 30% е намаляло количеството на месото 
за вътрешния пазар. 
В същото време правителството приканва хората да не се запасяват с храни, защото има достатъчно количество. 
Жителите на северната част на Гърция се снабдяват от  България с бензин и хранителни стоки. 
 
√ ЕК предлага замразяване на бюджетните правила за още една година 
Европейската комисия предложи действието на строгите бюджетни правила в ЕС да остане замразено за още една година 
- до 2024 г. заради икономическите последствия от войната в Украйна. 
ЕК смяташе да възстанови действието на Пакта за стабилност и растеж през 2023 г., след като икономиките в блока отчетоха 
подобрение. Избухналата пред февруари война в Украйна поднови призивите за удължаването му. 
Според документа държавният дълг и бюджетният дефицит на страните членки не трябва да превишават съответно 60 и 3 
на сто от брутния вътрешен продукт. 

https://bnr.bg/post/101651335/ekspert
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Комисията отмени временно правилата за дълга и дефицита до 2023 г. в началото на пандемията от COVID-19 заради 
големия бюджетен натиск, който страните-членки трябва да поемат, за да смекчат икономическото влияния от 
пандемията. 
 
√ Фон дер Лайен: В ЕС няма да се договорят за петролно ембарго срещу Русия този месец 
Страните от Евросъюза няма да се договорят за петролно ембарго срещу Русия този месец, стана ясно от изказване на 
председателя на Европейската комисия. 
Преговорите в момента са фокусирани на технически детайли и срещата на лидерите на 30 и 31 май няма да е 
"подходящото място" за постигане на договореност, обясни Урсула фон дер Лайен. 
По-рано вчера стана ясно, че унгарският министър-председател Виктор Орбан е поискал от председателя на Европейския 
съвет Шарл Мишел въпросът за петролното ембарго да отпадне от дневния ред на лидерската среща, тъй като множество 
"сериозни" аспекти остават нерешени. 
Еврокомисията предложи ембаргото да влезе постепенно в сила до края на тази година, а за Унгария, Чехия и Словакия - 
през 2024-та. А в най-новия си план за инвестиции в енергетиката - REPowerEU - от Брюксел заделиха два милиарда евро 
за енергийния преход на държавите без морски излаз и силно зависими от руските горива. 
Според унгарския премиер обаче планът не засяга достатъчно конкретно и цялостно притесненията на Будапеща, уточнява 
Ройтерс. 
По-рано вчера Катрин Колона - новият министър на външните работи на Франция, обяви, че е оптимист за скорошното 
приемане на шестия пакет от санкциите срещу Русия, който включва и ембаргото върху петролните доставки. Колона 
изрази надежда, че това ще стане бързо, но не се ангажира със срокове. 
 
√ ЕС планира първото съвместно закупуване на газ преди зимата 
Европейският съюз планира да започне съвместно да купува природен газ преди зимата, тъй като се стреми да намали 
зависимостта от руските изкопаеми горива и да изгради буфер срещу по-нататъшни сътресения в доставките на енергия, 
заяви в понеделник еврокомисарят по енергийна политика Кадри Симосон, съобщава Ройтерс. 
През миналата седмица Европейската комисия предложи план за това как блокът може да се откаже от руските изкопаеми 
горива до 2027 г., като ускори инвестициите във възобновяема енергия и спестяване на енергия и премине към неруски 
изкопаеми горива. 
Русия, която доставя 40% от газа в ЕС, вече прекъсна доставките за Полша, България и Финландия, след като те отказаха да 
плащат за горивото в рубли, напомня Ройтерс. 
В интервю за агенцията върховният представител на ЕС по енергийната политика Кадри Симсон каза, че блокът 
възнамерява да започне съвместно закупуване на газ тази година, подкрепено от платформата на ЕС, стартирана миналия 
месец, която ще обедини търсенето на страните и ще координира използването на инфраструктурата за внос на неруски 
доставки. 
Съвместното закупуване ще бъде доброволно за страните. Анализатори обаче казаха, че схемата може да изпита проблеми 
да осигури значителни обеми природен газ от доста затегнатия глобален пазар или да не може да стартира бързо, като се 
има предвид сложността на координацията между компании, правителства и Брюксел за извършване на съвместните 
покупки. 
Симсон каза, че като действат заедно, страните от ЕС могат да получат достъп до доставки, които иначе не биха били 
налични. 
"На глобалния пазар има ограничени количества газ за тази година. И някои от тях идват на пазара само заради 
политическите решения“, каза тя, посочвайки сделката между САЩ и ЕС от март, според която Съединените щати трябва 
да доставят допълнителни 15 милиарда кубически метра втечнен природен газ за Европа през тази година. 
ЕС внася обаче около 155 млрд. куб. м газ от Русия всяка година, напомня Ройтерс. 
Брюксел заяви преди дни, че страните трябва предимно да използват възобновяеми енергийни източници и спестявания 
на енергия, за да заменят тези обеми с природен газ, и очаква търсенето на синьото гориво да спадне с 30% до 2030 г., 
според целите на ЕС за изменението на климата. 
Но в краткосрочен план Европа остава зависима от изкопаеми горива. Миналата седмица ЕС прие закон, който изисква от 
държавите да запълват хранилищата с газ на 80% преди началото на зимния сезон, за да подпомогнат осигуряването на 
буфер срещу сътресения в доставките на изкопаеми горива. 
 
√ Европейски леви политици винят и двете страни за войната в Украйна 
За някои радикални леви политици в Гърция и в други европейски страни и двете страни в украинския конфликт имат вина 
за войната, отбелязва в свой анализ АФП. 
Тези политици смятат, че разширяването на НАТО на изток е провокирало руската инвазия, противопоставят се на военната 
помощ за Украйна и имат някои съмнения в политическата позиция на президента Володимир Зеленски. 
"Войната можеше да бъде избегната", заяви бившият гръцки външен министър Георгиос Катругалос, който бе част от 
предишната лява администрация на радикалната лява партия СИРИЗА. 
Европа "трябваше да изгради нова архитектура на сигурността, включваща Русия, в първата декада на XXI век", смята той. 
През юни 2021 г. в изследване на центъра Пю 57% от гърците заявяват, че нямат положително отношение към 
трансатлантическия алианс. 
Самолети на НАТО бомбардираха Сърбия - традиционен съюзник на Гърция, през 1999 г. 
През април, паневропейско проучване на ЮГов показа, че 28% от гърците обвиняват "изцяло" НАТО за войната в Украйна, 
докато други 29 на сто смятат, че НАТО и Русия споделят отговорността за случващото се. 
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Само България и Словакия са с по-висок процент обвиняващи изцяло НАТО за войната, сочи проучването, докато 
анкетираните в повечето от 17-те страни, участници в допитването, хвърлят вината върху Русия. 
Португалската комунистическа партия, която има шест депутата в 230-местния парламент, бойкотира, също като гръцките 
си колеги, реч на Зеленски пред парламента в Лисабон. 
Лявата испанска "Подемос" осъди президента Владимир Путин за "престъпната инвазия", но и определи изпращането на 
военна помощ за Украйна като "грешка". 
А докато крайнолявата германска Левица също осъди инвазията в Украйна, гласовито малцинство в партията 
разкритикуваха и експанзията на НАТО в Източна Европа като "американски империализъм". 
Малката лява партия Левица в Северна Македония пък е единственият политически играч, заел открита проруска позиция. 
 
√ Джо Байдън се готви да освободи извънредните дизелови резерви на САЩ за борба с високите цени 
Президентът на САЩ Джо Байдън се подготвя да използва извънредния дизелов резерв на Америка в последния си опит 
да овладее високите енергийни разходи, които допринасят за инфлацията и вредят на политическото му положение. 
"Ние следим отблизо предизвикателствата пред доставките и цените на дизеловото гориво в резултат на инвазията на 
Путин“, написа в понеделник в "Туитър" Емили Саймънс, говорител на Белия дом., предаде "Файненшъл таймс". 
"Изготвена е спешна декларация за президента Байдън, за да разреши освобождаване от резервите, ако е необходимо. 
Това би преодоляло краткосрочните дефицити на доставки“, добави тя. 
Запасът, известен като североизточния резерв за нафта за отопление на дома, е създаден през 2000 г., за да осигури 
краткосрочен буфер за региона в случай на прекъсване на доставките и беше преобразуван в дизелов резерв през 2011 г. 
Резервът, който е в депа в Бостън, както и на пристанището на Ню Йорк и в Кънектикът е различен от по-големия 
стратегически петролен резерв, от който администрацията на Байдън вече обяви, че отпуска 180 милиона барела, за да 
намали цените на петрола. 
Последният ход дойде, тъй като цените на дизела, които са от решаващо значение за камионите, селското стопанство и 
тежката промишленост в САЩ, се търгуваха на рекордни нива над 5,60 долара за галон, бележейки ръст с повече от 70% 
през последната година. 
Ако бъде напълно изпразнен, дизеловият резерв ще отговори само за около 6 часа от настоящото търсене в САЩ от 
приблизително 3,8 милиона барела на ден. 
"Има голям недостиг на дизелово гориво в световен мащаб", каза Робърт Кембъл, анализатор в консултантската компания 
Energy Aspects, добавяйки, че съобщението ще осигури само "скромно, временно облекчение на високите цени на дизела". 
 
√ Руската централна банка ще понижи допълнително основните лихви тази година 
Заместник-председателят на Руската централна банка Алексей Заботкин каза пред Държавната дума в понеделник, че 
Москва очаква основната лихва да бъде намалена още тази година. 
Централният банкер обясни, че последните инфлационни показатели показват, че темпът на нарастване на цените се 
забавя по-бързо, отколкото през 2015 г., като допълни, че има възможност за по-нататъшен спад на основния лихвен 
процент. 
Заботкин твърди, че при тези обстоятелства паричната политика трябва да остане фокусирана върху основната цел за 
поддържане на ценова стабилност. 
Централната банка на Русия вече намали базовия си лихвен процент с 300 базисни пункта до 14%, като прогнозира 
допълнително намаляване на лихвите преди края на годината. 
 
Банкеръ 
 
√ Президентът Румен Радев: Призванието на всички родолюбци - България да е държава на духа 
Утвърждаването на България като държава на духа е призванието на всички родолюбци и просветители, които 
осъзнават своята отговорност към Отечеството, света и бъдните поколения. 
Това обяви президентът Румен Радев по време на традиционния прием по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. След двегодишно прекъсване 
държавният глава и съпругата му бяха отново домакини на събитието по случай празника. 
Приемът бе даден в Националния исторически музей и събра представители на академичната и научната общност, 
ръководители на образователни институции, учители, културни дейци, общественици, хора на изкуството, представители 
на държавни институции. Той бе открит с Националния химн на Република България и известния като химн на българската 
просвета „Върви, народе възродени“, в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио. 
В словото си президентът обърна внимание: 
"Едва ли има друг празник, който да сплотява цял един народ около светлината на просвещението. Буквите, езикът, 
културата са нашият общ дом и са вградени здраво в темелите на българската държавност и идентичност. 
Делото на Светите братя Кирил и Методий отрежда на страната ни  благородната мисия да бъде държава на духа. Наш 
дълг е тази историческа за България мисия да се утвърждава и днес“. 
Държавният глава посочи, че в йерархията на културата е важно благородството на духа, а не богатството или властта. 
Затова, по думите на президента, е радващо, че съвременните български будители са заедно на празника. След това той 
специално ги посочи: 
„Нашите учени, които градят бъдещето ни със своите открития, представителите на читалищното, библиотечното и 
музейното дело, които съхраняват нашите достижения, за да ги дарят на бъдните поколения“. 
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Той открои и българските творци, хората на изкуството и перото, които поддържат съвестта ни жива, вдъхват ни 
самочувствие, сплотяват ни около националните ни идеали и разнасят славата на Родината из света. В словото си 
президентът отчете и значимия принос на българските учители, от които започва пътя към знанието, на духовниците, които 
ни подкрепят с вяра и упование в мигове на изпитание и на българското офицерство, носител на достойнството на нацията. 
„Благодаря на всички вас, които съхранявате една вековна култура“, обърна се държавният глава към присъстващите и ги 
поздрави, че със слово и дело градят бъдещето на България и задълбочават отношенията на страната ни в Европа и по 
целия свят. 
На приема бе и вицепрезидентът Илияна Йотова, която по-рано през деня чества 24 май с представители на българското 
национално малцинство в Босилеград. 
"Мечовете от желязо записват дати в историята, духовният меч на словото пише вечност", заяви Илияна Йотова по случай 
празника, по време на срещата си с ученици и преподаватели в гимназията в Босилеград. Тя подари на директора на 
гимназията Владимир Григоров златна плочка с изписани кирилските букви, както и ученически помагала и учебници на 
български език и припомни: 
„Българите по-рано от всички славянски народи са започнали да четат на своя език. Това е записано за славянските 
първоучители Кирил и Методий в „История славянобългарска“ на Паисий. Тази година 2022-ра е паметна – отбелязваме 
260 години от „История славянобългарска“ и 300 години от рождението на хилендарския монах. В българските земи се 
родиха свещените букви, на които днес пишат над 300 млн. души, от България се разпространиха книжнина и култура към 
останалия славянски свят. С първите кирилски букви, които се научаваме да пишем, ние ставаме братя и сестри, част от 
една духовна общност“, подчерта Йотова. 
Тя благодари на учителите за всеотдайната им дейност. „Вие не само преподавате знания, вие създавате хора, всявате 
светлина в душите на нашите деца“, посочи вицепрезидентът. 
Илияна Йотова се включи и в традиционното честване на 24 май в село Извор пред историческия храм „Св. Троица“ и 
килийното училище. В него, през далечната 1833 г., са положени основите на образованието в Босилеградско, оттук 
започва възраждането на Краището. В тържеството участваха ученици от 55 Средно училище „Петко Каравелов“ в София, 
Вокална формация „Български гласове“ с диригент Йосиф Герджиков и актрисата Василка Сугарева. 
По-рано на среща в Културно-информационния център „Босилеград“ представители на българското национално 
малцинство поставиха пред вицепрезидента свои проблеми, за чието решаване се надяват на българската държава. 
Йотова се ангажира те да бъдат поставени пред съответните институции. 
„Българското национално малцинство е записано в Конституцията на Република Сърбия. Това е първата стъпка, втората е 
пълноценната реализация на правата на нашите сънародници. Диалогът е единственият път за изчистване на нерешените 
въпроси, за да вървим напред двата народа и двете държави“, посочи вицепрезидентът. Тя увери нашите сънародници, 
че българската държава стои зад техните интереси. 
В края на посещението си Илияна Йотова се поклони пред паметника на Васил Левски в Босилеград. 
 
√ Промени в Закона за чужденците, внесени от ДПС, ще гледа парламентът 
Парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в Закона за чужденците в България, които са внесени от Мустафа 
Карадайъ и група народни представители от ДПС. Това става ясно от проектопрограмата за седмицата, публикувана на 
интернет страницата на Народното събрание, в която има десет точки. Редовното заседание ще се проведе от 9 часа и ще 
бъде одобрена и програмата за работа на народните представители. 
Предложенията в законопроекта предвиждат отмяна на текстовете, регламентиращи предоставяне на постоянно 
пребиваване срещу извършена инвестиция, отбелязват в мотивите си вносителите. Като основание се посочва 
извършването на фиктивни инвестиции, които служат само за получаване на съответно удостоверение от Българската 
агенция за инвестиции, след което се изтеглят след получаването му. Предлага се и да бъде извършена пълна проверка на 
всяка една процедура за придобиване на постоянно пребиваване на основание инвестиции за последните десет години.  
В проектопрограмата на депутатите за тази седмица е предвидено и второ четене на изменения в Закона за насърчаване 
на заетостта (с вносител Деница Сачева - ГЕРБ-СДС) и в Закона за енергията от възобновяеми източници, които са 
предложени от Владимир Табутов от "Продължаваме Промяната". 
Депутатите ще разгледат и проекти за промени в съставите на две постоянни комисии – по енергетика и за образованието. 
Докладите за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г. и 2021 г. също са включени в проекта за работа 
на Народното събрание.  Предвидено е и първото гласуване на Законопроект за българския език (продължение). 
В седмичната проектопрограма е включено и изслушване на годишните отчети за дейността на Комисията за защита на 
личните данни за 2021 г. и на Комисията за защита от дискриминация през миналата година. 
Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол е внесъл за разглеждане и отчет за осъществяване 
на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2021 година. 
Предвижда се и второто четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 
В дневния ред е и редовният парламентарният контрол в петък. 
 
√ Радослав Рибарски: Искаме да спазим договора с "Газпром" и да не подлежим на санкции 
"В ситуацията с газа основна цел е да бъде изпълнен договорът и да си вървят доставките, както са уговорени." Това 
каза Радослав Рибарски, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание и депутат от "Продължаваме 
промяната". "Към момента се вижда категорично, че спазваме правилата – кое подлежи на санкции и как плащания трябва 
да бъдат извършвани. Но виждаме, че в сегашната ситуация се извършват плащания", изтъкна Рибарски пред БНР. 
"Наблюдаваме една селективна пропускливост на механизмите", допълни той. 
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По думите му питаме Европейската комисия за доставка на руски газ срещу рубли, за да се съобразим евентуално със 
санкциите, които биха били наложени при разкриване на сметка в рубли. "Трябва да бъде изяснено откриването на сметка 
счита ли се на подлежащо на санкции", уточни депутатът. Целта е "да си изпълним договора", без да има санкции, защото 
"ние сме изрядната страна към момента". 
"Механизъм, който не нарушава санкциите, ще бъде извършен съобразно изискванията, за да бъде завършено 
плащането", поясни председателят на енергийната комисия. "Искаме да спазим както договора си, така и да не подлежим 
на санкции", подчерта неколкократно Рибарски. Той е категоричен, че България към момента е изрядна по всички линии – 
както спрямо "Газпром експорт", така и спрямо санкциите, които ЕК налага. 
Запитан как плаща Гърция, депутатът отговори , че Гърция плаща в евро, "което впоследствие не превалутира гръцката 
страна", а се "заверява сметка в рубли и плащането е извършено". 
Идеята за 25 стотинки отстъпка за литър за горивата ще бъде приложена "както получавате отстъпка за всяко нещо, което 
купувате", посочи още Рибарски. 
 
√ Удължава се програмата за настаняване на украинци в хотелите 
Удължава се срокът, в който хотелите могат да подават заявления за продължаване на програмата за настаняване на 
украински бежанци. Първоначалната крайна дата за хотелиерите беше 25 май, но преди ден от Министерския съвет 
съобщиха, че удължават срока до 27 май поради големия интерес. 165 хотела по морето са се включили до момента като 
се предвижда те да получат по 15 лева за настанен бежанец. 
Над 23 000 легла в места за настаняване вече са записани в новата хуманитарна програма. Само за два дни процентът на 
желаещи от хотелите, които и в момента са подслонили хора с временна закрила, е скочил от 30 на 50%. Освен тях в 
програмата са се записали и още 60 нови хотела. 
 
√ Съветът на ЕС прие временна либерализация на търговията с Украйна 
Съветът на ЕС прие регламент, който позволява временна либерализация на търговията с Украйна. За засегнатата от 
войната държава се въвеждат и други търговски отстъпки по отношение на някои нейни продукти. 
За период от една година няма да се дължат мита върху вноса на всички украински стоки, изнасяни за Европейския съюз. 
Благодарение на тези мерки ЕС ще може значително да подкрепи икономиката на Украйна. 
"Неоправданата агресия на Русия срещу Украйна има опустошаващо въздействие върху производствения капацитет на 
страната, транспортната й инфраструктура и достъпа й до Черно море" - е посочено в мотивите към решението. 
То бе прието днес, на 24 май, и ще се прилага за период от една година. Без мита върху вноса ще са някои промишлени 
продукти, както плодове и зеленчуци. 
Днешното решение се обосновава със спазването на принципите,заложени в член 2 от Споразумението за 
асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. На 13 май Съветът на ЕС изпрати писмо до Европейския 
парламент, в което изрази съгласието си с регламента, който след това бе гласуван на пленарното заседание на ЕП на 19 
май. След като регламентът е приет, както от Европейския парламент, така и от Съвета, предстои той да бъде публикуван 
в Официалния вестник на ЕС и след това ще влезе в сила. 
Междувременно Европейската комисия отново призова Съвета на Европейския съюз да вземе решение за приемането на 
България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство. 
В годишния доклад "За състоянието на Шенген", приет днес от Европейската комисия, е записано, че трите държави 
изпълняват необходимите критерии. В него се посочва още, че Комисията ще продължи да работи за отпадането на визите 
за САЩ за българи, румънци и кипърци. 
 
√ ЕЦБ ще пусне "прототип" на цифровата си валута до края на 2023 г. 
Очаква се Европейската централна банка да пусне "прототип" на цифрова валута на централната банка (CBDC) през 
следващата година. Това съобщи управителят на френската централна банка Франсоа Франсоа Вилроа дьо Гало по време 
на Световния икономически форум в Давос. 
Той обаче подчертава, че съществува голяма предпазливост относно концепцията за пускане на CBDC - цифрови валути на 
централните банки. 
В момента 90% от централните банки по света казват, че или разработват, или изучават концепцията за CBDC (central bank 
digital currency). 
Криптовалутите и блокчейн технологията са централна тема на дебат в Давос тази седмица. Въпреки това, сред 
участниците в икономическия форум има значителен скептицизъм относно много аспекти на дигиталните активи, особено 
след като през последните седмици имаше рязък спад в стойността на цифровите активи като биткойн, докато т.нар. 
"стабилните монети" (stablecoins) като Luna и Terra се сринаха. 
"Някои stablecoins заслужават името си, но има други, които не го правят“, посочи управителят на МВФ Кристалина 
Георгиева. Въпреки това призна, че "идеята за цифрови валути на централните банки се движи толкова бързо, че МВФ 
трябва да я прегърне". 
 
√ Джером Пауъл положи клетва за втория си мандат начело на Фед 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл положи клетва за втория си четиригодишен мандат като ръководител 
на централната банка на САЩ, става ясно от изявление на Фед. 
Той беше номиниран от президента на САЩ Джо Байдън през ноември 2021 г. и получи одобрение от Сената през май тази 
година. Пауъл ще остане председател на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) до 15 май 2026 
г., се казва в съобщението. 
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Заедно с него, клетва положиха и Лаел Брейнард като нов заместник-председател на Фед и двамата най-нови членове на 
Съвета на управителите на Фед - Филип Джеферсън и Лиза Кук, като и двамата са чернокожи икономисти. 
Кук е и първата чернокожа жена, която някога е служила в борда на Фед. Това е и първият път, когато ще има повече от 
един чернокож централен банкер в Фед по едно и също време. 
Сега шест от седемте места в борда на Фед са заети. На 14 и 15 юни е следващото редовно заседание на централната банка, 
на което се очаква ново повишение на федералната фондов лихва с 50 базисни пункта. Мярката е в опит да се укроти най-
високата инфлация в САЩ от 40 години насам. 
Припомняме, че преди седмица Сенатът на САЩ утвърди Джером Пауел за втори четиригодишен мандат като ръководител 
на Фед. Тогава той беше подкрепен с 80 гласа срещу 19 против. Целта на УФР сега е да забави заемането на средства и 
харченето на пари достатъчно, за да намали инфлационния натиск. 
От февруари, когато изтече първият му мандат, Пауел ръководеше централната банка като и.д. президент. 
Скокът на цените в цялата икономика причини трудности за милиони американци, чиито заплати не стигат за покриването 
на разходите за стоки от първа необходимост като храна, бензин и наем. Перспективата за постоянно повишаване на 
лихвените проценти разтревожи финансовите пазари, където цените на акциите се сриват от седмици. 
Преди четири години Пауъл беше номиниран за председател на ФЕД от президента Доналд Тръмп. Тогава Сенатът гласува 
с 84 гласа "за" избирането му, срещу 13 против. 
 
√ Иран помага на Венецуела да стегне рафинериите 
Ирански държавни фирми са започнали подготовка за рехабилитацията на най-голямата петролна рафинерия на 
Венецуела - "Парагуана рифайнинг сентър" (PRC), в която се преработват по 955 хил. барела черно злато на ден, съобщили 
екслузивно за агенция "Ройтерс" запознати с преговорите лица. Евентуалната сделка ще закрепи енергийните връзки 
между двете държави, вдъхнали живот на петролния сектор на южноамериканската нация. Той пострада сериозно от 
кризата, причинена от десетилетия на безотговорно управление и недостатъчно инвестиции, която впоследствие се 
задълбочи от американските санкции.   
Техеран, който също е санкциониран от Вашингтон, е доставял горива и разредители на правителството на Николас 
Мадуро, за да направи венецуелските петролни сортове годни за износ. От 2020-а пък Иран осигурява части за 
възстановяване и модернизиране на мрежата от рафинерии на Венецуела, в които се преработват дневно по 1.3 млн. 
барела суровина.  
Поделение на държавната Национална иранска компания за рафиниране и дистрибуция на петрол е подписала договор 
на стойност 110 млн. евро с венецуелската държавна нефтена фирма PDVSA за ремонт и разширение на рафинерията от 
централния регион на страната "Ел Палито", която пречиства по 146 хил. барела на ден. Следващият проект е "Парагуана" 
- комплекс от две рафинерии, които са сред най-големите в света. В момента по контракта текат преговори, твърдят добре 
информираните източници. Комплексът е работил с едва 17% от капацитета си през април, по данни на независими 
оценители.   
От началото на годината ирански държавни фирми доставят на "Парагуана" части за възстановяване на поделението за 
производство на бензин. Съоръженията са изработени в Северна Америка и са пристигнали във Венецуела от Китай след 
като иранците са ги предали и предоставили транспорт, твърди лице, запознато с покупката. Много китайски компании 
избягват директен бизнес с Венецуела, за да намалят рисковете, свързани със санкциите или с неплатени сметки и се 
съгласяват единствено на сделки, ако трета страна уреди ордерите и плащанията, добавя добре информираният източник.  
PDVSA, която не разкрива публично детайли за последните си договорености с Иран, отказва официален коментар. През 
последните години дружеството се е опитвало нееднократно и не е успявало да привлече чуждестранни инвестиции за 
рафинериите си, като има и отменен договор с китайски компании. PDVSA е постигнала далеч по-голям успех с фирми за 
обслужване и поддръжка на нефтените полета, готови да приемат плащане в суров петрол и гориво, за да не останат с 
неиздължени фактури. 
Необходими са обаче капиталови инжекции за милиони долари, за да бъде осигурено адекватно снабдяване с гориво на 
страната, чието потребление бавно се възстановява до предпандемичните равнища.  
Иранският министър на петрола Джавад Овджи посети Каракас в началото на май, а два супертанкера, натоварени с 
иранско черно злато са били разтоварени във венецуелски води като част от суапово споразумение, сключено през 
миналата година между държавните компании на двете страни.   
Рафинерията "Ел Палито" е подновила преработката на суров петрол през май след месеци бездействие. Тя работи с около 
50% от капацитета си, най-вече благодарение на съоръженията, доставени от Иран, но предстоят още много ремонти. По 
информация на две запознати с договореностите лица, ислямската република е доставила новите части по контракт за 
предоставяне на услуги по основна поддръжка и разширение на обекта, за които ще се плаща с горива от същата 
рафинерия. Преди да разширят основните звена за дълбоко замразяване на "Ел Палито", работниците ще трябва да 
преработят и увеличат подаването на вода и газ и да обновят системата за електрозахранване. Едва тогава тя ще може да 
достигне целевия капацитет от 175 хил. барела на ден.  
Основните проекти, които PDVSA трябва, но не би могла да изпълни, ще се реализират от Иран.  
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Кирил Петков ще участва в Годишната среща на Световния икономически форум в Давос 
Премиерът Кирил Петков заминава за Швейцария, където на 25 и на 26 май ще участва в Годишната среща на Световния 
икономически форум в Давос. На 25 май  Петков ще се включи в дискусия на тема „Изгубено десетилетие?”, посветена на 
предизвикателствата, пред които светът днес е изправен, и пътищата за тяхното преодоляване. 
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По-късно вечерта министър-председателят ще бъде гост на вечеря, давана от Бьорг Бренде, президент и член на 
управителния съвет на Световния икономически форум. 
Годишната среща на Световния икономически форум, която се провежда в периода 22-26 май, ще премине под мотото 
„Историята в повратна точка: правителствени политики и бизнес стратегии“. Форумът ще събере над 2000 икономически 
и политически лидери, интелектуалци, журналисти и експерти от целия свят, който ще имат възможност да дискутират 
широк кръг актуални въпроси, сред които възстановяване на глобалното сътрудничество, възвръщане на икономическото 
равновесие, борба с измененията на климата, трансформация на индустрията, иновации, управление и киберсигурност и 
др. 
В рамките на визитата си в Давос премиерът ще проведе и двустранни срещи, съобщават от правителствената 
информационна служба. 
 
√ Министър Василев: ЕК да изясни дали всички фирми в ЕС се третират различно при заплащане на газовите доставки 
Вицепремиерът Асен Василев призова колегите си от ЕС за реални действия за борба с инфлацията 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев участва в редовното заседание на ЕС по икономически и 
финансови въпроси (ЕКОФИН). Европейските финансови министри дискутираха актуалната икономическа ситуация в ЕС, 
последиците от руската военна агресия срещу Украйна и наложените срещу Москва санкции. Това съобщиха от 
Министерство на финансите. 
Една от отрицателните последици от войната в Украйна е повишаващата се инфлация. Вицепремиерът призова за реални 
действия за борба с инфлацията на европейско ниво, с фокус върху енергоизточници и храни, както и активни действия от 
страна Европейската централна банка. Той също така подкрепи предложението на ЕК за отлагане с още една година на 
общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж. 
По отношение на приетите до момента санкции, всички държави членки се съгласиха, че санкциите трябва да се прилагат 
по еднакъв начин. Министър Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания  за 
газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани различно от страна на Газпром или на нарушаване 
на санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
Европейската комисия представи на министрите плана REPowerEU в отговор на затрудненията и смущенията на 
енергийния пазар, причинени от руската инвазия в Украйна. Министър Василев изрази резерви по отношение на 
предложеното от ЕК разпределение на финансовия ресурс по държави членки, което според него следва да отразява 
степента на зависимост от доставките на енергийни суровини от Русия, а не да е базирано на ефекта от ковид-19. 
Комисията представи на министрите актуална информация за законодателните предложения в областта на финансовите 
услуги, както и препоръките на групата експерти относно предизвикателствата, пред които е изправен митническият съюз. 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев проведе двустранни срещи с колегите си от Полша и Люксембург. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 22 май расте с 16.43 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.52 на сто 
Производството на електроенергия продължава да държи висок положителен дял. Потреблението на електроенергия 
също остава на плюс към двадесет и втори май  в сравнение с аналогичния период на предходната година. Салдото (износ-
внос) в процентно отношение остава високо. Значително по-голямо е и участието на базовите централи. Ръст се отчита и 
при дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителните мрежи. Точно в 
обратна посока се движи участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което продължава да намалява с уверени 
темпове. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето 1 януари 
– 22 май (01.01. 2022 г. – 22.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец май тази година нараства 
с 16.43 % и достига до обем от 21 444 353 MWh (плюс 16.60 % отчетени за отчетния период до 15 май ). За сравнение, през 
сравнявания период на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 18 417 995 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително и за посоченото време от началото на годината до двадесет и втори 
май тази година се увеличава с 1.52 % и съставлява 16 334 100 MWh (плюс 1.68 % отчетени седмица по-рано). Година по-
рано за същия период потреблението на електроенергия е достигало до 16 088 890 MWh. 
Салдото (износ-внос) продължава да държи достатъчно висок дял и достига до обем от 5 110 253 MWh, което представлява 
ръст от 119.41 % за сравнявания период на настоящата 2022 г. (плюс 119.42 % седмица по-рано) Салдото (износ-внос) за 
времето от първи януари до двадесет и втори май, но през 2021 г. е било в обем от 2 329 105 MWh. 
Високо остава участието на базовите централи като от началото на годината към посочената дата от двадесет и втория ден 
на месец май то расте до обем от порядъка на 18 148 561 MWh. Това представлява ръст от 25.92 % (плюс 25.91 % отчетени 
седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. делът на базовите централи в енергийния баланс е 
бил от порядъка на 14 412 606 MWh. 
Достатъчно висок е и делът на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец 
май тази година с аналогичния от предходната 2021 г. се увеличава с 22.82 % и достига до 643 119 MWh (плюс 23.47 % 
седмица по-рано). Според данните на системния оператор, делът на ВЕИ в преносната мрежа през отчетния период на 
миналата година е достигал до 523 635 MWh. По-добрите данни за настоящия период се дължат в частност на 
положителното участие на вятърните (плюс 19.94 %) , фотоволтаичните (плюс 37.89 %) централи и биомасата (плюс 0.45 
%). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа расте с 18.01 % или до обем от 917 636 MWh за времето от 1.01 до 22.05. 2022 г. 
в сравнение със същите дни на миналата година (плюс 18.39 % отчетени седмица по-рано). Тогава ВЕИ са участвали в 
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разпределителната мрежа с обем от порядъка на 777 581 MWh. В частност ръстът през тази година се дължи основно на 
по-добрия дял на вятърните (плюс 25.73 % ) и фотоволтаични централи (плюс 18.84 %), въпреки минусовите данни за 
биомасата (минус 21.75 %). 
За пореден отчетен период не така радостни са данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така за 
посочения сравняван период от началото на годината към двадесет и втория ден на месец май делът на ВЕЦ остава до 
обем от 1 735 037 MWh, което представлява спад (минус) от 35.84 % спрямо аналогичния период на 2021 г. (минус 35.67 % 
отчетени седмица по-рано). За сравнение, тогава участието на ВЕЦ е достигало до обем от 2 704 173 MWh. 
 
√ Понижение с 5.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 377.64 лв. за MWh с ден за доставка 25 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 377.64 лв. за MWh и обем от 68 838.70 MWh с ден за доставка 25 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е  спад 
с 5.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 382.25 лв. за MWh, при количество от 36 541.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (32 296.80 MWh) е на цена от 373.03 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 373.04 лв. за MWh и количество от 2560.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 311.00 лв. за MWh ( 3112.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 451.6 лв. за 
MWh при количество от 2922  MWh. Висока е и стойността, отчетена за 21 часа – 425.32 лв. за MWh (2776.5) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 323.81 лв. за MWh при количество от 2651.2 MWh. 
Спрямо стойността от 400.05 лв. (204.54 евро) за MWh за 24 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 25 май 2022 г. се понижава до 377.64 лв. за MWh (спад с 5.6 %) по данни на БНЕБ или 193.08 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 185.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 348.25 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                      MW 
АЕЦ     20,65%    1052.74 
Кондензационни ТЕЦ   50,71%    2585.59 
Топлофикационни ТЕЦ   4,97%    253.46 
Заводски ТЕЦ    1,73%    88.3 
ВЕЦ     3,05%    155.66 
Малки ВЕЦ    6,15%    313.44 
ВяЕЦ     1,44%    73.49 
ФЕЦ     10,71%    545.97 
Био ЕЦ      0,60%     30.45 
Товар на РБ         3566.91 
Интензитетът на СО2 е 460g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо увеличение на цените по електроенергийните борси в региона, Гърция е с най-високи цени в Европа 
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 193,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 25 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 195,44 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
190,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 230,90 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 
159,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 298,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 25 май ще бъде 226,55 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 139,86 гвтч. Максималната цена ще бъде 273,73 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 2 ч и тя ще бъде 194,33 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена на електроенергията в Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 май е 193,18 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 195,66 евро/мвтч. Най-високата цена от 230,00 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и 
тя ще бъде 159,01 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 517,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 25 май на Словашката енергийна борса е 193,18 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 8 ч и  тя ще е 230,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 159,01 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 191,37 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 230,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 159,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 май е 179,89 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
169,69 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 38 764,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 230,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 124,06 евро/мвтч. 
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 177,50 евро/мвтч на 25 май. Пиковата цена ще бъде 165,17 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 482 256,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 230,00 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 124,06 евро/мвтч. 
 
√ ЕК и САЩ определиха Русия като ненадежден доставчик на енергия за Европа заради спирането на газа на България, 
Полша и Финландия 
В съвместно изявление Европейската комисия и САЩ определят спирането на газовите доставки за България, Полша и 
Финландия като необосновано и неприемливо. 
„Русия демонстрира, че е ненадежден доставчик на енергия за Европа чрез необосновани и неприемливи действия като 
спиране на електроенергията и природния газ за Финландия, спиране на износа на природен газ за Полша и България, и 
заплаха с подобни действия на други европейски държави. Европейската комисия и Съединените щати осъждат 
използването на енергията за изнудване от страна Русия и потвърждават ангажимента за засилване на енергийната 
сигурност на Европа“, се казва в изявлението. 
„В цяла Европа, от скандинавските страни до Балканите, се полагат усилия за диверсификация на доставките и намаляване 
на зависимостта от руския газ. От 2020 г. Финландия е свързана с Естония чрез Balticonnector, проект, подкрепен от 
Европейската комисия, който повишава сигурността на доставките за Финландия и региона. Освен това, на 1 май газовият 
интерконектор Полша-Литва започна своята търговска експлоатация, което засилва възможностите и устойчивостта на 
целия балтийски газов пазар и също беше подкрепено чрез Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия“, 
се казва още в изявлението. 
Посочва се още, че ЕК и САЩ ще си партнират за предприемане на решителни мерки за намаляване на вноса от руската 
страна, както и за справяне с предизвикателствата от гледна точка на енергийната сигурност. Потвърждава се и 
ангажимента на двете страни за укрепване на енергийната сигурност в Европа чрез съвместната работна група, създадена 
от президента на САЩ Джо Бъйдън и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. 
 
√ Щатският долар се търгува без ясно изразена посока, но загубите преобладават във вторник 
Индексът ICE Dollar, който измерва съотношението на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.85%  
Като валута-убежище щатският долар се търгува без ясно изразена посока във вторник, възстановявайки част от загубите 
спрямо някои валути през нощта и задълбочавайки ги спрямо  други валути. Японската йена и еврото нараснаха спрямо 
долара, тъй като фючърсите на американските акции потънаха, което помрачи настроението на инвеститорите след силния 
старт на седмицата на „Уолстрийт“, обобщава CNBC. 
Индексът ICE Dollar, който измерва съотношението на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.1% до 102.24 пункта в азиатската 
търговия, възстановявайки се, след като в понеделник спадна с 0.85%. Два часа след началото на търговията в Западна 
Европа ICE Dollar рязко спадна с 1.22% до 103.02 пункта, отдалечавайки се от двугодишния връх над 105 пункта, отбелязан 
в средата на месеца. По-широкият индекс WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути, се понижи с 0.07%. 
Доларът се понижаваше на някои пазари успоредно със спада на доходността на държавните облигации на САЩ от 
многогодишните върхове, след като Федералният резерв на САЩ обяви, че ще продължи да затяга паричната си политика 
и ще увеличава основата лихва. 
В същото време положителните знаци за световната икономика, като очакваното излизане на Шанхай от седмиците на 
осакатяващи блокирания заради COVID-19 и изявлението на президента Джо Байдън, че търговската война с Китай ще бъде 
намалена, повишиха настроенията за сметка на долара. 
Публикуването на глобалните данни за PMI индексите за очакванията на мениджърите по-късно във вторник ще бъде друг 
ключов фокус за валутните търговци. 
"Ако данните са добри, би трябвало да продължи тенденцията на отслабване на долара, тъй като световната икономика 
се възстановява от различни сътресения", заяви Джоузеф Капурсо, анализатор в Commonwealth Bank of Australia и уточни: 
"Щатският долар достига своя връх, а стоковите валути като австралийския долар достигат дъното, но това ще бъде 
временна ситуация." 
Зелените пари се понижиха спрямо другите две основната валути убежища – японската йената и швейцарския франк. 
Японската валута нарасна с 0.33% до 127.386 йени, докато швейцарската валута се повиши с 0.30% до 0.96240 франка за 
един долар. 
След колебливото начало в азиатската търговия, когато еврото отстъпи, по време на търговията в Западна Европа общата 
европейска валута нарасна с 0.21% до 1.07100 долара за едно евро, като продължи поскъпването си от понеделник, когато 
президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че членовете на борда на регулатора вероятно ще 
вдигнат депозитната лихва в еврозоната от отрицателна територия до края на септември. 
Депозитната лихва в еврозоната в момента е минус 0.5% и може да бъде повишена до нула до края на септември. "Ако 
видим, че инфлацията в еврозоната се стабилизира на ниво от 2% в средносрочен план, тогава би било уместно 
постепенното по-нататъшно нормализиране на лихвените проценти към неутрална стойност", каза Лагард. 
Чувствителният към риска австралийски долар се понижи с 0.16% до 0,70802 щатски долара, а другият азиатски съименник 
– новозеландският долар загуби 0.12% до 0.64428 щатски долара за едно „киви“. 
Британският паунд също се оказа сред губещите валути, като спадна с 0.65% до 1.24948 долара. Миналата седмица силният 
пазар на труда в съчетание с нарастващите продажби на дребно повишиха очакванията, че Банката на Англия (BoE) ще 
продължи да повишава лихвените проценти, но данните за потребителските цени показаха, че инфлацията е достигнала 
40-годишен връх, което породи опасения дали централната банка ще може да повиши лихвите, без да предизвика рецесия. 
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Силно зависимите от цените на петрола валути на Канада и Норвегия, се понижиха, следвайки низходящия тренд на 
котировките на петрола във вторник. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през юли поевтиня с 0.18% до 110.09 
долара за барел, а европейския вид Brent загуби 0.22% до 113.17 долара за барел. 
В резултат канадският долар се понижи с 0.08% до 1.27984 канадски долара за един американски, а норвежката крона 
спадна с 0.16% до 9.61783 долара. 
Обезценяването на криптовалутите продължава и във вторник. Най-популярната биткойнът изтри 0.33% и спадна до 29 
203 долара, а набиращата популярност етериум загуби доста повече, тъй като спадна с 1.38% до 1 969.24 долара. 
През последните четири седмици биткойнът загуби общо 27.22%, през последните 12 месеца цената му се понижи с 
23.84%. Очакванията на анализаторите на Trading Economics са цената на биткойн слезе до 27 974 долара до края на 
второто тримесечие и до 24 152 долара до края на годината. 
 
Мениджър 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на забавянето на бизнес активността в еврозоната 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник, следвайки 
спада на световните пазари и забавянето на бизнес активността в еврозоната през май, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,67 пункта, или 0,84%, до 432,87 пункта, изтривайки голяма част от 
напредъка с 1,3% в понеделник. Бенчмаркът вече е на 12% под рекордния си връх, достигнат през януари. Всички основни 
сектори отбелязаха значителен спад, като загубите бяха поведени от комуналните услуги. 
Немският показател DAX се понижи със 114,73 пункта, или 0,81%, до 14 060,67 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира спад от 23,14 пункта, или 0,31%, до 7 490,3 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 62,55 
пункта от стойността си, или 0,98%, достигайки ниво от 6 296,19 пункта. 
Според прочуването на S&P Global, индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в еврозоната, се е понижил до 54,9 
пункта през май спрямо 55,8 пункта през април. Това ниво е по-ниско от очакваните от анализаторите 53,3 пункта, но остава 
значително над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. 
В същото време индексът PMI за сферата на услугите, която е водеща в региона на единната валута, се понижи до 56,3 
пункта от 57,7 пункта през предходния месец.  През май промишленият PMI индекс падна до 54,4 пункта в сравнение с 
54,5 пункта през април. 
 Тези понижения предизвикаха опасения за глобалния растеж, тъй като данните по-рано показаха, че японското 
производство се разраства с най-бавния темп от три месеца. 
„Облаците над икономиката на еврозоната се сгъстяват“, коментира Берт Колийн, старши икономист за еврозоната в ING. 
„Въпросът наистина е колко дълго секторът на услугите може да продължи да печели от потребителите... когато виждаме, 
че покупателната способност е под изключителен натиск поради високата инфлация“, добави той. 
„Инфлационният натиск почти не намалява и... това е предупреждение, че вероятно Европейската централна банка ще 
стане по-агресивна“, каза още Колийн. 
Притесненията, свързани със затягането на паричната политика на централните банки в опит да бъде поставена под 
контрол нарастващата инфлация, конфликтът между Русия и Украйна, мерките срещу разпространението COVID-19 в Китай, 
ограничаващо търсенето във втората по големина икономика в света, натежаха върху пазарите през последните седмици. 
Акциите на норвежката рекламна компания Adevinta поскъпнаха с 2,56%, след като тя отчете по-добра от очакваното 
основна печалба за първото тримесечие. 
Цената на книжата на Tele2 падна със 8,25%, след като инвестиционната компания Kinnevik продаде 7,2% дял в 
телекомуникационния оператор. 
Акциите на Barclays поскъпнаха с 3,98%, след като банката поднови временно спряната програма за обратно изкупуване 
на акции за 1 милиард паунда. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в понеделник, докато инвеститорите се възползваха от евтините 
цени на акциите, особено в банковия сектор, след като в петък Dow jones записа осми пореден седмичен спад, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 618,34 пункта, или 1,98%, до 31 880,24 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 72,39 пункта, или 1,86%, до 3 973,75 пункта, след като в петък за кратко се 
озова в мечия пазар (20% спад под последния рекорден връх). Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна със 180,66 пункта, или 1,59%, до 11 535,27 пункта. 
Предстои да разберем колко дълго трите индекса ще могат да се задържат на тези нива, казват анализатори. 
„Този импулс се е провалил многократно през последните няколко седмици“, каза за CNBC Рос Мейфийлд, анализатор по 
инвестиционната стратегия в Baird. „Летвата вече е по-висока за устойчиво положително представяне, като се имат 
предвид всички добре познати насрещни ветрове, включително забавяне на растежа, твърде високи пазарни оценки, 
нарастващи лихвени проценти и страхове от рецесия“, добави той. 
„С толкова много акции, които са поевтинели значително през тази година, няма да е изненадващо да видим кратка 
отсрочка на пазарите в САЩ“, каза Уейн Уикър, главен инвестиционен директор в MissionSquare Retirement. „Въпреки това, 
имайки предвид предизвикателства, свързани с инфлацията, нарастващите лихвени проценти и геополитическите събития, 
инвеститорите трябва да очакват продължителна волатилност в близко бъдещ“, каза още той. 
Индексът S&P 500 вече е със 17,5% под рекордния си връх, докато Dow е надолу с 13,7%. Nasdaq вече е дълбоко в 
територията на мечия пазар, записвайки спад от 28,8% спрямо най-високото си ниво. 
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Цената на книжата на JPMorgan се повиши с 6,19%, след като банката заяви, че очаква да постигне ключови цели за 
възвръщаемост по-рано от планираното, благодарение на нарастващите лихвени проценти, които дават тласък на 
кредитния й бизнес. Подкрепа на пазара на мери и Citi, чиито акции поскъпнаха с 6,07%, след като доходността по 10-
годишните американски държавни ценни книжа се възстанови. Цените на книжата на Wells Fargo и Bank of America се 
повишиха с 5,16% и 5,94%. 
Акциите на VMWare скочиха с 24,78%, след като Блумбърг и Ройтерс съобщиха, че производителят на чипове Broadcom 
води преговори за придобиването на компанията за облачни услуги. Цената на книжата на Broadcom се понижи с 3,10%. 
Акциите на Electronic Arts поскъпнаха с 2,3% на фона на новината, че разработчикът на видеоигри активно търси 
възможност продажба или сливане. 
Загуби в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха сериозни понижения във вторник, докато 
инвеститорите оценяваха потенциала за размразяване на търговските отношения между САЩ и Китай, след като 
президентът на САЩ Джо Байдън предложи идеята за намаляване на митата върху китайски стоки, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng записа спад от 357,96 пункта, или 1,75%, до 20 112,1 пункта.  Листнатите в Хонконг акции 
на Alibaba и Tencent поевтиняха съответно с 1,76% и 2,54%. 
Цената на книжата на производителя на електрически автомобили Xpeng се понижи с 9,14%, след като в понеделник отчете 
нетна загуба за първото тримесечие на годината от 1,7 млрд. юана (254,7 млн. щатски долара). През същия период на 
миналата година загубата на компанията е била 786,6 млн. юана. 
В континентален Китай индексът Shanghai Compositе се понижи със 75,93 пункта, или 2,41%, до 3 070,93 пункта,докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 72,29 пункта от стойността си, или 3,62%, завършвайки сесията при ниво от 1 
922,48 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 253,38 пункта, или 0,94%, до 26 748,14 пункта. На 
индекса се отрази забавянето на производствената активност в Япония, която през май достигна най-ниския си темп на 
ръст от три месеца. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 41,51 пункта, или 1,57%, до 2 605,87 пункта. . 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 20,1 пункта, или 0,28%, до 7 128,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 4,23 пункта, или 0,68%, до 614,46 пункта. BGBX40 се понижи с 0,41 пункта, или 0,28%, до 145,97 пункта. 
BGTR30 изтри 0,99 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 733,93 пункта. BGREIT се понижи с 0,06 пункта, 
или 0,03%, до 181,58 пункта. 
 
√ Унгария въведе извънредно положение заради войната в Украйна 
Унгарският премиер Виктор Орбан  въведе днес второ извънредно положение в страната, този път за справяне с 
последиците от войната в Украйна. В Унгария е в действие още едно извънредно положение, свързано с коронавирусната 
пандемия. То би трябвало да изтече идния вторник, предаде Франс прес. 
"Светът е на ръба на една икономическа криза. Унгария трябва да остане извън тази война и да защитава финансовата 
сигурност на своите семейства", заяви във Фейсбук Орбан вчера вечерт. 
"Това налага да разполагаме с възможности и пределни граници за действие и изисква незабавни действия. 
Правителството, упражняващо правото си по силата на конституцията, обявява извънредно положение заради войната в 
Украйна", допълни Орбан. Извънредното положение влезе в сила тази нощ в полунощ. 
Малко преди това съобщение на премиера унгарският парламент промени конституцията на страната, за да позволи 
въвеждането на подобна мярка заради конфликта, информира БТА. 
По-късно днес ще бъдат съобщени първите решения, взети в рамките на новото извънредно положение. 
Според неправителствени организации извънредното положение подобно на това, въведено срещу коронавируса, 
позволява на Орбан да ограничава или просто да отменя временно фундаменталните права на всеки. 
 
√ Вашингтон забрани на Русия да използва щатски банки за плащания по облигации 
Администрацията на американския президент Джо Байдън забрани на руското правителство да плаща на притежателите 
на облигации чрез американски банки, обяви Министерството на финансите на САЩ, цитирано от Си Ен Би Си. 
Този ход представлява поредната санкция на Вашингтон срещу Москва от началото на войната в Украйна и увеличава 
вероятността Русия да обяви дефолт по външния си дълг. 
След началото на инвазията в Украйна администрацията на Байдън въведе изключение от санкциите за Руската централна 
банка, позволявайки й да предвижда плащания за притежатели на облигации чрез американски и международни банки.  
Лицензът, предоставен на РЦБ, обаче изтече днес, след като от Вашингтон решиха да не удължат неговото действие. 
Според проучване на JPMorgan Chase & Co., Русия трябва да извърши плащане в размер на 400 млн. долара по 
деноминирани в долари облигации на 23 и 24 юни. 
По-рано тази месец анализаторът в BlueBay Asset Management Тимъти Аш заяви пред Си Ен Би Си, че Службата за контрол 
на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ „може да се намеси във всеки момент, за да 
попречи на  западните институции да обработват плащанията по облигации“, идващи от Русия . 
„OFAC може да вкара Русия в дефолт по всяко време. OFAC все още е на шофьорското място,” коментира тогава Аш. 
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√ Петролът поскъпва на фона на ръста на търсенето на горива в САЩ 
Цените на петрола се повишиха с повече от 1 долара в ранната търговия в сряда, подкрепени от ограничените доставки и 
перспективата за нарастващо търсене с идването на летния сезон на шофиране в Съединените щати, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време  сортът Брент поскъпна с 1,13 долара, или 1%, до 114,7 долара за барел, като това е пети 
пореден ден, в който брентът е на зелено. Цната на американския лек суров петрол WTI се повиши със 1,08 долара, или 
0,98%, до 110,8 долара за барел. 
Глобалните доставки на суров петрол продължават да се затягат, тъй като купувачите избягват петрола от Русия - вторият 
по големина износител на петрол в света, на фона на санкциите след нахлуването в Украйна, което Москва нарича 
„специална военна операция“. 
Новият външен министър на Франция Катрин Колона заяви във вторник, че е оптимист, че онези, които все още се 
противопоставят на новия пакет от санкции на Европейския съюз, включващ постепенно прекратяване вноса на руски 
петрол в блока, могат да бъдат убедени да подкрепят предложението. 
„С изричните забрани за внос на руски суров петрол в САЩ и Обединеното кралство и петролните компании, които не 
желаят да купуват руски барели дори без формални законови пречки, самоналожените санкции все още причиняват 
недостиг на доставки“, каза управляващият партньор на SPI Asset Management Стивън Инес. 
Поддържайки натиска върху руските доставки, служител на администрацията на Байдън се отправи към Индия във 
вторник, за да разговаря с длъжностни лица и ръководители на частната индустрия за санкциите на САЩ срещу Русия, 
съобщи американското министерство на финансите. Вашингтон се стреми да предотврати увеличаването на покупките на 
руски петрол от Индия. 
Ситуацията с доставките на суров петрол се затяга, тъй като се очаква трафикът през уикенда за Денят на загиналите във 
войните в САЩ да бъде най-натовареният от две години, което ще доведе до покачване на търсенето на гориво. 
Очакваното търсене на гориво този уикенд вече се отразява на данните за запасите в САЩ. Запасите от бензин в страната 
спаднаха с 4,2 милиона барела миналата седмица, съобщиха във вторник пазарни източници, цитирайки данни на 
Американския петролен институт. 
Запасите от дестилат също са намалели с 949 000 барела, докато запасите от суров петрол в САЩ са се повишили с 567 000 
барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Войната в Украйна и последиците за света. Къде сме ние 
- Северна Македония и коалиционните карти на управляващите - коментар на Ивайло Калфин 
- Възобновява се националната програма “Детско здраве "Пирогов” - в студиото проф. Христо Шивачев - началник 

на Клиниката по детска хирургия 
- Залежите на шистов газ у нас и потенциалът за добиването му - разговор с енергийния експерт Христо Казанджиев 
- На прага на лятото. Какъв сезон да очакваме и как ще се реши въпросът за бежанците от Украйна 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Постковид синдром в бизнеса - търси все по-малко работници и пак ги няма 
в. Телеграф - Тапи по тунелите по пътя за плажа 
в. Труд - Цигани въртят бизнес със смъртта 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нови влакове за 1 млрд. лева се чакат от 15 фирми 
в. 24 часа - 26 магистрати в битка за 11 места във ВСС 
в. Телеграф - Втората пенсия не е за бедни 
в. Труд - 1 млрд. лв. печалба от скъпия ток 
в. Труд - Задава се хаос с нови програми и стари учебници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кметът на Видин д-р Цветан Ценков: Не може без магистрала в Северна България И тук живеят хора 
в. 24 часа – 17 - Иван Гарелов, журналист и тв водещ: Вуйчо ми се отказа официално от мене заради "Панорама", никога 
повече не му проговорих 
в. Телеграф - Александър Алексиев. актьор: Мечтая да закарам украинците обратно в домовете им 
в. Труд - Доц. д-р Петър Николов, бивш зам.-министър на образованието, пред "Труд": Министър Денков води открита 
война срещу ректори и професори  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Всеки пети студент се обучава за преподавател 
в. Телеграф - Посещението в рим - голямото разминаване 
в. Труд - Ще хвърлят ли негативна светлина върху Конституционния съд 
в. Труд - Народното събрание и народът 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 май 
Давос. 
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- Премиерът Кирил Петков заминава за Швейцария, където на 25 и на 26 май ще участва в Годишната среща на 
Световния икономически форум в Давос. На 25 май Петков ще се включи в дискусия на тема „Изгубено 
десетилетие?”, посветена на предизвикателствата, пред които светът днес е изправен, и пътищата за тяхното 
преодоляване. 

 *** 
София. 

- От 8.30 часа във Физически факултет към СУ ще бъде открита експертна конференция на тема „Мониторинг на 
радиокативно замърсяване в градска среда“. 

- От 18.30 часа в кино Арена The Mall (гр. София, бул. Цариградско шосе 115)ПРО ФИЛМС Ви кани на официалната 
премиера на филма "Елфи в кухнята: печено - сторено" на 25.05.2022г. (сряда) от 18:30 часа 

- От 18.00 часа в културен клуб "Тракия", ул. "Стефан Караджа" № 7 А.Издателство "Захарий Стоянов" ще се състои 
представяне на книгата "Икономика и морал" от Джордж-Марк Райнов  

*** 
Варна. 

- От 12:00 часа ще се проведе извънредна пресконференция на Възраждане - Варна в Клуба на "Възраждане", на 
адрес гр. Варна, бул. "'Цар Освободител " 36.  

*** 
Хасково. 

- От 17.00 часа в залата на Младежки център Хасково ще се проведе концерт на Духов оркестър при Община Хасково 
и децата от ДГ № 22 „Звънче“ . 

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

