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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Дивидент 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕД "ДИВИДЕНТ": ГАЗЪТ ЩЕ ПОЕВТИНЕЕ ПРИ РЪСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ, А НЕ ПРИ ИЗВАЖДАНЕ 
"Ние пак получаваме руски газ, но чрез посредници на двойно по-висока цена", заяви председателят на АИКБ 
Очевидно списъкът с европейските страни, които си отварят сметки в рубли и започват да плащат руски газ, става все по-
голям. За едни това не е проблем, а за други включително и за България - е. Защо се стигна до тук и какви са последствията 
върху бизнеса от създалата се ситуация, пред „ДИВИДЕНТ“ коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев.  
Защо плащането на руски газ в рубли се оказа толкова сложно? 
По думите на Васил Велев представената още преди месеци схема от "Газпром" не се разбира от "не банкери, не се разбира 
и от нашето Министерство на енергетиката."   
Пред "ДИВИДЕНТ" той заяви, че всъщност, както вече би трябвало да е ясно, поисканото плащане е наложено от Русия 
защото има форсмажор и наложени санкции на руски банки. Освен това половината валутни резерви на Централната руска 
банка в порядъка на 300 млрд. долара са блокирани.  Блокирани са и други руски средства, които не са държавни.  
"Това всъщност прави продавачите по-предпазливи. Никой продавач няма да продаде нещо, ако заплащането не стигне 
до него", каза председателят на АИКБ и допълни, че ако искаме да "ползваме този газ трябва да се съобразим с тази 
даденост, която е предизвикана от форсмажорни обстоятелства." 
По думите му ние пак получаваме руски газ през Гърция, но тъй като е чрез посредници, е на по-висока цена.  
Велев поясни, че по договор Гърция купува по-скъп газ от България, което допълнително оскъпява доставките за нас. Той 
отново уточни, че няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ.  
Как рефлектира ситуация върху бизнеса?  
"Сега проблемът е цената, защото по формулата и по движението, за месец май трябваше по съществуващия договор тя 
да върви надолу, а при стирането на неговото изпълнение и заместване всъщност със същия газ, но чрез посредници, 
цената отиде нагоре, което по никакъв начин не се отразява благоприятно на бизнеса", каза още той.  
Васил Велев сподели, че бизнесът е говорил с правителството да бъде компенсиран спрямо априлската цена. И подчерта, 
че приетия пакет от антикризисни мерки на коалицията, компенсации за цените на газа ще има само за май месец.  
"Но това, което България ще надплати всъщност, то няма как да бъде компенсирано. На потребителите може да бъде 
компенсирано, но пак от всички нас. За нас това е една допусната грешка, което ще струва 100 млн. лв. за един месец", 
уточни председателят на АИКБ.  
Какво трябва да се предприеме, за да се предотвратят загубите? 
"Трябва да се увеличат доставчиците, за да се конкурират помежду си и да се получи по-добра цена. Търговията с газ е 
сложна", коментира Велев.  
За него е абсолютно неясно по какви причини и анализи е сменена формулата, по която се определя цената в дългосрочния 
договор с "Газпромекспорт". От 100% с петролните деривати е направена само 30% - 3, 6 и 9 месеца назад. А 70% обвързана 
със спот пазара. 
"Когато сменяхме формулата беше изгодно да се смени. Тогава си спомняте, че правителството отчете 40% намаляване на 
цената. Хубаво, но спот пазара от тогава се качи 10 пъти. Оказа се, че тази промяна във формулата не е била достатъчно 
аргументирана и дълговидна. Неясно на база на какви анализи "Булгаргаз" смени формулата и сега ние имаме тези високи 
цени", каза още Велев и допълни, че задължително трябва да се поднови и уточни договорът между България и "Газпром".  
Припомняме, че вчера вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев призова Евопейската 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.  
Трябва да имаме обща позиция между страните членки на Европейския съюз, защото Русия и "Газпром" дават различни 
условия и цени на различните страни. Това пък заяви пред български медии в Рим министър-председателят Кирил Петков, 
след като се срещна с италианския премиер Марио Драги. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 
 
 

https://dividend.bg/ikonomika/vasil-velev-pred-divident


2 

 

Epicenter.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 предаването „Тази сутрин“ по 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? Някак искаме 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. 
 
Frog News 
 
√ Васил Велев: Някак искаме хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите 
Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някак искаме 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 
Това каза по БТВ Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал. „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. 
 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. 
 
Akcent.bg  
 
√ АИКБ: ИСКАМЕ ГАЗ ПО ВЪЗМОЖНОСТ 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 такъв начин, че продавачът да може да ползва парите си". 
Това коментира в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Вчера финансовият министър Асен Василев призова ЕК да изясни дали приемането на разплащания за газови доставки се 
дължи на това, че различните държави са третирани различно от "Газпром", или на нарушаване на санкциите от страна на 
компании в някои държави членки. 
„Как ще вземем газ, ако не ни вземат парите?... 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 още Васил Велев. 
 „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“, обобщи той. 
 
В. Банкеръ 
 
√ 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 той трудно може да 
бъде заменен. Няма ембарго за руски газ, тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. Оттам 
насетне разплащанията за него очевидно трябва да се правят по такъв начин, че продавачът да може да ползва парите си. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Във вторник финансовият министър Асен Василев призова Европейската комисия да изясни дали приемането на 
разплащания за газови доставки се дължи на това, че отделните държави са третирани различно от "Газпром", или на 
нарушаване на санкциите от компании в някои страни членки. 
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"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", 
подчерта Велев пред bTV.   
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 еврo, oт 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. 
 
3e-news.net 
 
√ Бизнесът иска газ на най-добра цена и конкурентен пазар, според Васил Велев и Кирил Темелков 
"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. Оттам насетне 
разплащанията за него очевидно трябва да се правят по такъв начин, че продавачът са ползва парите си“, коментира в 
сутрешния блок на БиТиВи председателят на АИКБ Васил Велев. 
Вчера финансовият министър Асен Василев заяви, че ще бъде поискано от Европейската комисия да изясни дали 
приемането на разплащанията за газовите доставки се дължи на това, че държавите 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? Искаме 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“, обясни 
Велев. 
От своя страна заместник-председателят на Българската газова асоциация Кирил Темелков коментира, че въпросът е дали 
има различия между отделните държави в начина, по който са плащали. 
„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 руска страна пък се казва, че са получени рубли. Тук трябва да направим анализи, да 
видим как влияе на нас, на нашия бизнес“, заяви той. Въпрос на тълкуване е дали тези действия нарушават или не 
европейските санкции, обясни той. 
„Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога тя е по-ниска – 
когато купуваме директно от доставчика, или когато минава през посредник, каза още Васил Велев. „Има и нещо друго 
договорът не е приключил. Той е до края на годната“, допълни той и напомни, че договорът е таен, но има клауза „вземи 
или плати“ и напомни, че преди време страната ни вече си плати. 
В тази връзка и Кирил Темелков и Васил Велев напомниха, че става въпрос за преговори не на държавата, а на търговски 
компании. Ролята на държавата е да създаде конкурентен пазар. 
 
SOS Детски селища България 
 
√ Годишни награди на SOS Детски селища България „ЕДНО СЕМЕЙСТВО“  
На 19 май в галерия „nOva art“ се състоя официалната церемония по връчването на годишните награди за корпоративни 
партньори на Сдружение SOS Детски селища България. 
Старт на шестото поредно събитието за отличаване на най-дългогодишните и значими партньори на организацията даде 
артистичният Мариян (от Малък семеен дом „Чардафон“, Габрово), който изпълни две пиеси за класическа 
китара:  „Любовен романс“ от Висенте Гомес и „Вечери във Венеция“ от Ф. Минисети. Сред гостите бяха наши 
корпоративни и медийни партньори, както и SOS приемното семейство на Ирена и Стефан Василкьови от Перник, SOS 
приемните семейство на Мария и на Катя от София и Виктория, отраснала в SOS грижа, която днес е абитуриент. Водещ на 
събитието беше неповторимият радио водещ от FM + Калин Кирилов.  
Наградените бяха в няколко категории – две специални награди, значими изгряващи корпоративни партньори, значими 
дългогодишни корпоративни партньори и не на последно място значими медийни партньори за 2021. 
Специалната награда за най-крупен корпоративен партньор бе за Банка ДСК. Наградата прие г-жа Сияна Гарболино – 
началник на управление „Правно“ в Банка ДСК, а бе връчена от Веселин Комитов, Председател на управителния съвет на 
SOS Детски селища България. Втората специална награда беше за Албена АД, значим изгряващ корпоративен партньор. 
Наградите за значими изгряващи корпоративни партньори бяха връчени от г-н Стефан Василев – член на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В тази категория приз получиха: 

СЕРВИЕ МЕДИКАЛ ЕООД 

БСХ Домакински Уреди България ЕООД 

CSMS 

БУЛТЕРМОСТРОЙ 

ЛАВЕНА 

В категорията значими дългогодишни корпоративни партньори бяха отличени: 
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УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ 

PROGRESS 

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ 

ОМВ БЪЛГАРИЯ 

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ 

БОРИКА АД 

PEPCO BULGARIA 

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ 

ТИВА ПЛЮС 

ГРАБО МЕДИЯ АД 

ТЕД БЕД ЕАД 

ЛОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

2625 КЕПИТЪЛ ЕООД 

COCOSOLIS 

ГЕОТРЕЙДИНГ АД 

СОФИЙСКА ВОДА 

INGRAM MICRO GBS EOOD 

ДМ БЪЛГАРИЯ 

КОМЕ ООД 

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ 

JANSSEN BULGARIA 

ДУНАПАК РОДИНА 

ТЕСИ 

КОРТИЕР ЕООД 

РЕМИКС 

VIVACOM 

ГЕРАДА ООД 

РЕМЕКО 

Част от наградите в тази категория връчи Виктория Ковачева, която тази година завърши 12 клас. На 24 май й предстои 
абитуриентски бал. Останалата част от наградите в категорията връчиха г-жа Анелия Димитрова – Зам. Председател на 
Управителния съвет на Сдружение SOS Детски селища България и г-н Иван Христофоров – Директор Програма SOS Детско 
селище Велико Търново-Габрово-Трявна. 
Приз за най-значим медиен партньор за 2019 г. получиха БЪЛГАРИЯ ОН ЕЪР и ФРЕШ РАДИО ГРУП. Наградите връчи Валерия 
Георгиева, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България. 
За първа година Годишните награди „Едно семейство“ почти изцяло се проведоха с безвъзмездната подкрепа на редица 
компании. Благодарим на всички партньори, които ни подкрепиха в осъществяването на събитието:  Галерия nOva art 
space/Нова арт спейс, В.И.П. Кетъринг Сървиз ООД, РЕ БРАНД ПРИНТ ООД, Нова Трейд ЕООД и ЛОЗАРО – ВИНАРСКА 
КООПЕРАЦИЯ „ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА“. 
 
 
  
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Неформалното обучение да се признава на пазара на труда, решиха депутатите 
Депутатите приеха на второ четене изменение на закона за насърчаване на заетостта, предложено от ГЕРБ-СДС. Целта е да 
се мотивират и да се осигури заетост на неактивните хора у нас - тези, които не работят, не учат и не си търсят работа. 
Промените в закона регламентират признаването на професионалните знания, умения и компетентности, придобити чрез 
неформално обучение, за да се улесни достъпът до пазара на труда. 
"България е изправена пред редица предизвикателства на пазара на труда. Неактивните хора са сериозен резерв. 
Нужно е агенцията по заетостта да си комуникира с другите институции. Предложението е за активиране на тези, 
които не работят, не учат. Законопроектът регламентира и финансирането от държавния бюджет на валидиране 
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на умения и възможност за професионална квалификация. Чрез валидиране ще се признаят умения, които са придобили 
в практиката или по неформален начин. Недостигът на работна сила и възможността за приобщаване на тези хора 
- тези проблеми ще се решат." - заяви Деница Сачева от ПГ на ГЕРБ. 
По данни на Агенцията по заетостта и ЕК 900 000 българи нито учат, нито работят. 170 000 от тях са млади хора. 
"Над 900 000 не си търсят работа изобщо. Ще подкрепим всички текстове, защото чрез този законопроект ще се 
регламентира контактът между агенцията по заетостта и институциите." - каза Севил Али от ПГ на ДПС. 
От "Възраждане" призоваха за анализ на пазара на труда. 
"Трябва да се направи анализ на пазара на труда и тогава да се вземат мерки да се върнат на пазара на труда тези 
хора. Голяма част от тях са заети в сивия сектор, друга част работят в чужбина. Има причини, поради които  първо 
трябва да се анализират нещата." - изтъкна Георги Георгиев от ПГ на "Възраждане". 
От "Продължаваме промяната" подкрепиха законопроекта. 
"Това неблагоприятно събитие в Украйна ни дава шанс да интегрираме хора. Голяма част от тях са висшисти. Разбира 
се, че ще ги обучим и ще ги използваме за пазара на труда." - изтъкна Илин Димитров от ПГ на "Продължаваме 
промяната". 
"Подкрепяме този проект! Понеже ни обвинява опозицията, че за нищо не ги подкрепяме - ето за този законопроект, който 
е смислен, ги подкрепяме! Той гарантира, че повече хора ще участват и ще се реализират на пазара на труда." - заяви 
Искрен Митев от ПГ на "Продължаваме промяната". 
 
√ Държавата ще бори потенциална спекула в цените след въвеждането на антикризисните мерки 
След повишаването на инфлацията над 14% - правителството прие редица мерки в помощ на бизнеса и гражданите. А днес 
вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова очаква план за строг контрол от Комисията за защита на 
потребителите и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, за да е сигурно, че домакинствата и бизнеса ще 
усетят облекчението. 
Една от мерките цели намаляване на крайната цена на хляба след нулевата ставка на ДДС. Ако обаче ядете хляб, ще се 
интерeсувате дали 0% ДДС на хляба ще има ефект върху разходите ви. 
Затова правителството, което ще похарчи 2 млрд лв. за антикризисни мерки, трябва да е сигурно в ефекта им: 
"Правителството подпомага с 2 млрд. лв. българската индустрия и домакинства. Трябва да гарантираме, че тези 
пари ще достигнат до своите адресати - фирмите и семействата и че по веригата на движението на тези средства 
няма да има търговци, спекуланти и посредници, които да натрупат свръхпечалби на гърба на хората", каза Корнелия 
Нинова. 
Освен да облекчи домакинствата, намаленото ДДС на хляба има за цел да бори и сивия сектор. 
"Нулевото ДДС, освен цената, ще следим изсветляване на сивия сектор - има сериозен процент сив сектор в 
производството и търговията с хляб. Нулевото ДДС ще доведе до изсветляване на сивия сектор. Също е в работата 
на КЗП", каза Нинова. 
Очакванията на вицепремиера Нинова са мярката да доведе до намаляване и последващо задържане на крайната цена за 
хляба, а държавата ще следи за нелоялни тъговски практики: 
"Има механизъм за наказания за нелоялни практики за картелни споразумения. Нулевото ДДС на хляба, ако не доведе 
до намаляване на цената, поне ще доведе до задържане, защото намалява производствените разходи за хляба. Поне 
в първите дни това ще доведе до намаляване, след това на ход са контролните органи", каза Нинова. 
А ако - не, на ход са контролните органи. От февруари насам Стокови борси и тържища са извършили 1600 проверки по 
пазарите, а комисията за защита на потребителите - 500. 
"Още от февруари сме на пълния максимум да извършваме прекалено много проверки, колкото можем и какъвто 
капацитет имаме, за да намалим до минимум желаещите да не нарушават закона. А ценообразуването според 
сблъсъка на търсене и предлагане", каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси 
и тържищата. 
Според Иванов има равновесна цена при хляба около 2.30 лв и препоръчва потребителите да изискват касов бон при 
покупка, а ако забележат ненормално високи цени - да не купуват от съответния обект. 
От Комисията за защита на потребителите ще следят и за нарушения при промоции - потребителите трябва да знаят 
размера на отстъпка и периода на валидността ѝ. Председателят на комисията Димитър Маргаритов напомня и за 
завишените глоби: "От 28 май влизат в сила вече приети измения в закона за потребителите, съгласно, които глобите се 
вдигат двойно за нелоялни търговски практики. Като пример от 30 на 50 хил за различен тип опити за измама на 
потребителите". 
А вицепремиерът Нинова иска контрол и от Българския интитут по метрология, който сертифицира софтуера за връзка 
между НАП и бензиностанциите. 
"Трябва да имаме контрол въху това, което се отбелязва на фискален бон. Тази отстъпка от 25 ст. се отбелязва 
коректно и стига до НАП тази информация. Да няма злопуптреби - да се прави тази отстъпка за други тип бензин а 
не А95 или да се прави над границата от 50 л. всичко това е контрол", каза Нинова. 
А съвместните проверки на отговорните институции ще продължат. 
 
√ Кристиан Вигенин: Нямаме нито едно основание да вдигнем ветото за РСМ 
"Темата за Северна Македония се превърна в обект на политически злоупотреби от всякакъв характер. Има стратегическо 
решение за България, трябва да се търсят възможните решения, а не да се трупат политически дивиденти. Нашата задача 
като държава не е да държим ветото, да спираме РСМ, а да реализираме целите си - правата на българите в Република 
Северна Македония, общата история, езика на омразата. Нямаме нито едно основание да вдигнем ветото за РСМ", заяви 
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в "Денят започва" Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание. Той подкрепи идеята на Кирил 
Петков да се свика нов Консултативен съвет за национална сигурност относно Република Северна Македония и го 
определи като необходимо. 
Кристиан Вигенин поясни, че по-малко трябва да ни интересува какво Брюксел и Скопие очакват. По думите му и двете 
държави имат ограничено културно и дипломатическо присъствие. Кристиан Вигенин коментира и състоянието на 
коалицията и върви ли страната към нови предсрочни избори. 
"Доста често не БСП, а някой от другите коалиционни партньори занимава обществеността с дребнави въпроси, 
това създава усещането, че коалицията е нестабилна, че всеки момент ще се разпадне - не, не се разпада. Работим 
доста активно. Коалицията е сложна и трудна, но се научи да работи. Вероятно "Има такъв народ" са останали 
особено засегнати за управителя на БНБ. Няма как една партия да направи каквото си иска, няма как дори и най -
голямата партия да вземе решение без останалите в коалицията. Каквото сме се разбрали досега по важните 
въпроси - това се е случило", подчерта Кристиан Вигенин. 
Той определи перспективата за коалицията като позитивна. Кристиан Вигенин подчерта, че нови избори са последното, 
което ни трябва в момента. 
"Не трябва да задълбаваме в темите, които ни разделят, а да търсим баланса, тази коалиция има общи ценности", 
коментира Кристиан Вигенин. 
Според него въпросът за оказването на помощ за Украйна трябва да се зададе към правителството. 
"На мен не ми е известно към днешна дата да е пристигнала военна техника за ремонт", заяви Кристиан Вигенин.  
Той уточни, че не вижда съществени противоречия между президента и правителството и отбеляза, че един от проблемите 
в момента е, че правителството няма програма. Кристиан Вигенин допълни, че не очаква промяна в мерките. 
"Предвидени са от 1 юли, този пакет е спасителен, ще проработи и ще облекчи хората в нужда и бизнеса", подчерта 
Кристиан Вигенин. 
По думите му плащането на руския газ трябва да бъде европейско решение. 
"Не може да се прилагат различни решения за страните от Европейския съюз. Важно е да покажем, че имаме различни 
алтернативи, за да сме в по-силна преговорна позиция. Не виждам нищо лошо да имаме договор с "Газпром", каза още 
Кристиан Вигенин. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Второ заседание на работната група между превозвачите и регионалното министерство 
Второ заседание на експертната работна група към регионалното министерство, в която представители на транспортния 
бранш и експерти от ресорното министерство търсят решения за исканията на превозвачите ще се проведе днес. 
По време на първото заседание двете страни се разбраха регионалното министерство да предостави на транспортния 
бранш данни за трафика на тежкотоварните превозни средства - български и чуждестранни, за второкласните и 
третокласни отсечки, и за трансграничните трасета. 
Ще бъде представена информация за приходите от толтакси за периода януари - април 2022 година спрямо същия период 
на 2 години. 
Всички тези данни ще бъдат базата, върху която ще продължи работата си експертната група. Тя беше създадена по 
инициатива на регионалния министър Гроздан Караджов след протестите на превозвачите в цялата страна. 
 
√ Проучване: Работим все повече, за да напълним бюджета 
Денят на данъчна свобода тази година се пада на 26 май, показват изчисленията на Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Това е чисто аналитична дата, която показва колко дни са необходими, за да бъде "напълнен" държавния бюджет. Тази 
година денят на данъчна свобода е с шест дни по-късно в сравнение с миналата. Една от основните причини е по-голямото 
количество пари, които се преразпределят през Министерството на финансите. 
"Държавният бюджет, приет едва в края на февруари, предвижда публични приходи от над 57 млрд. лв. през 2022 г. 
Приемайки, че за ден изработваме по средно 392 млн. лева – изчислено на база прогнозирания при приемането на 
бюджета БВП в размер на 143 млрд. лева – то ни трябват поне 146 дни за да попълним държавата хазна, обясняват от ИПИ. 
Анализаторите припомнят още, че държавата придобива все по-важна роля в икономиката след пандемията от COVID-19. 
Средносрочната бюджетна прогноза на страната предвижда консолидираните приходи да се задържат на нива около 40-
те процента, а бюджетният дефицит да остане около или дори над 3% от БВП поне до 2024 г. Това означава, че денят на 
данъчната свобода ще се задържи в края на май и в следващите години, обясняват още експертите. 
През 2022 г. в бюджета е заложен дефицит в размер на 5,9 млрд. лв. или 4,1% от БВП на страната. Това е преди да бъде 
направена актуализацията, която се очаква от юли. 
"Въпросните 5,9 млрд. лв. се равняват на над 15 дни за отработване. Това са допълнителните дни, през които икономиката 
би работила само за бюджета, ако трябваше да покрие и планирания дефицит. Наричаме ги дни за отработване, тъй като 
дефицитът в крайна сметка тежи върху данъкоплатците – макар и отложено в бъдещето", пише в доклада на Института за 
пазарна икономика. 
Заедно с това България получава безвъзмездна помощ от европейските граждани, като заложените постъпления от 
бюджетна на ЕС са над 5,1 млрд. лв. Трансферите от ЕС на практика ни спестяват близо 13 дни работа за държавата. 
Официалната дата на данъчната свобода – 26 май - отчита всички приходи, в т.ч. „приноса“ на европейските данъкоплатци. 
И през тази година основно ще работим, за да платим две основни групи от данъци. Общо за преките данъци и социалните 
и здравните осигуровки са ни нужни близо 58 дни – 24 дни за преките данъци и 34 дни за осигурителните фондове. За 
косвените данъци са ни нужни 54 дни, като близо 38 дни са само за приходите от ДДС. Имуществените данъци, които са 
ключов приходоизточник за общините, ни отнемат малко над 3 дни. 

https://bntnews.bg/news/kristian-vigenin-nyamame-nito-edno-osnovanie-da-vdignem-vetoto-za-rsm-1195937news.html
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Анализаторите допускат, че е възможно актуализацията на бюджета да измести още деня на данъчна свобода и да се 
наложи всеки един да изкарва все повече пари за бюджета. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат промени в Закона за околната среда 
Народното събрание ще решава окончателно дали да върне втората инстанция за обжалване на оценките за въздействие 
върху околната среда за обекти от национално значение. 
Промените в Закона за опазване на околната среда предвиждат възстановяване на двуинстационното производство при 
обжалване на решения и становища по екологични оценки и оценки за въздействие върху околната среда за обекти от 
национално и стратегическо значение. 
Вносителите от Министерски съвет обръщат внимание, че околната среда е секторът с най-много повдигнати наказателни 
процедури срещу страната ни, като се очаква с промените да се постигне пълноценно въвеждане на три евродирективи - 
за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, за оценката за въздействието върху околната среда и във 
връзка с контрола на опасностите от големи аварии. 
Между двете четения на законопроекта от ГЕРБ са внесли промени, които целят отпадане на втората инстанция при 
обжалване на оценките по ОВОС за обектите с национално значение. От най-голямата опозиционна сила предупреждават, 
че в противен случай ще се стигне до забавяне на тяхното изпълнение, като дават за пример реализацията на 
автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. 
Подобна поправка е внесена и от ПП, ДБ и ИТН, като в мотивите си те допълват, че в нередки случаи реализирането на 
подобни обекти е свързано с европейско финансиране и при евентуална забава може да се застраши самото финансиране 
от европейските фондове и респективно строителството на целия обект.  
От ДПС също искат запазване на едноинстанционното производство, като посочват, че защитата на националния и 
обществен интерес изискват процедурите по съгласуване и реализация на тези обекти да се провеждат във възможно най-
кратки срокове. 
 
√ ИПИ: Ден на данъчната свобода 
Днес е Денят на данъчната свобода за 2022 година. Икономистите от Института за пазарна икономика са изчислили, че 146 
дни работим за държавата тази година, за да осигурим приходите в държавния бюджет. 
Държавният бюджет предвижда публични приходи от над 57 милиарда лева през годината. Ако за ден изработваме по 
средно 392 милиона лева, изчислено на база прогнозирания БВП в размер на 143 милиарда лева, то необходимите ни дни, 
за да попълним държавната хазнаq са 146. Това е формулата, която икономистите използват.  
Общо за преки данъци и здравните и социалните осигуровки са необходими 58 дни - 24 дни за преки данъци и 34 дни - за 
осигурителните фондове.  
За косвените данъци са нужни 54 дни, като близо 38 са само за приходите от ДДС.  
Предстоящата актуализация на бюджета и приемането на мерките срещу инфлацията ще изместят Деня на данъчната 
свобода още по-назад, прогнозират икономистите и отбелязват, че заради кризата данъчната свобода се измества в края 
на май. 
 
√ Председателят на КЗП е освободен от поста 
Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов е освободен от своя пост, съобщи бТВ, 
позовавайки се на източници от Министерството на икономиката. 
Освободен е и екипът му – другите двама членове на КЗП Константин Абаджиев и Константин Райков. 
Мандатът на Маргаритов изтече преди повече от две години. 
В интервю ден преди да стане ясно, че е освободен, той говори за нелоялните търговски практики и доброто 
взаимодействия между институциите. 
Маргаритов припомни, че след няколко дни влизат в сила приетите вече от НС изменения в Закона за защита на 
потребителите, с които почти двойно се увеличава санкцията за така наречените нелоялни практики. 
 
√ Лъчезар Богданов: Все още пшеницата не е достигнала до нивата на цените от пролетта на 2008 година 
Интервю на Людмила Железова с Лъчезар Богданов 
"Все още пшеницата не е достигнала до нивата на цените от пролетта на 2008 година". Това съобщи в интервю за 
предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна 
икономика: 
"Ако гледаме в реално изражение, тоест след отчитане на инфлационния индекс и стойността на парите, петролът все още 
е по-евтин, отколкото в началото на 70-те години, както и със сигурност по-евтин спрямо периода откъм 1980 до 1983 
година, така че това не е нещо безпрецедентно, но шокът е много голям. В България инфлацията е доста висока, защото в 
по-бедните икономики, по-бедните страни в потребителската кошница имат по-голям дял храните, горивата и енергията, 
така че това е математически предопределено. Колкото са по-богати съответните страни, толкова по-малък дял от 
разходите си домакинствата харчат за тези стоки, които в момента поскъпват, така че това не е учудващо. Вероятно е 
инфлацията да достигне високи стойности, но докато имаме война в Украйна и докато Русия е водещ играч на енергийния 
пазар в света и особено в Европа, очевидно няма как да очакваме някакво сериозно намаление на цените на природния 
газ и на електроенергията". 
Цялото интервю с Лъчезар Богданов можете да чуете от звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101652297/lachezar-bogdanov-vse-oshte-pshenicata-ne-e-dostignala-do-nivata-na-cenite-ot-proletta-na-2008-godina
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√ СОС одобрява как ще се харчат 440 000 лв. за спортни съоръжения 
Годишният план на Програмата за ремонт на спортна инфраструктура на 2022 г. предвижда финансиране в размер на 440 
000 лева. 
От тях 110 900 лв. са за спортни съоръжения със свободен достъп в паркова среда и междублокови пространства; 302 800 
– за ремонт на спортни площадки, фитнес съоръжения и тенис със свободен достъп; 26 300 лв. са за аварийни ремонти. 
Това се казва в доклада на Татяна Георгиева - общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата 
младежта и спорта, и Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столичната община по направление „Култура, образование, спорт 
и младежки дейности“. 
Документът ще бъде обсъден на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС). 
Предложените обекти в Програмата са включени въз основа на подадени мотивирани предложения от кметове на районни 
администрации, както и сигнали, подписки и искания на граждани за необходимост от спешни ремонтни дейности или 
липсата на зони за спорт. 
През 2021 и 2022 година са постъпили: 

• 59 искания и сигнали за общински площадки в лошо състояние и изграждане на нови; 

• 32 искания за ремонт и изграждане на фитнес конструкции на открито; 

• над 20 искания за поставяне и ремонт на тенис маси. 
 
√ Имат ли шанс преговорите за деблокиране на украинските пристанища за износ на пшеница 
Николай Петров, анализатор: За Владимир Путин спечелването на войната в Донбас е по-важно от всички други 
съображения 
Интервю на Добрин Йотов с Николай Петров 
"Нулевото ДДС на хляба, ако не доведе до намаляване на цената, поне ще доведе до задържане," прогнозира в сряда 
министърът на икономиката Корнелия Нинова. Тя увери, че "контролните органи ще са на ход", ако "нещо се случи" не 
както трябва с цената след 1 юли. 
Председателят на парламентарната комисия по земеделие пък предупреди преди дни от ефира на БНР, че рязко излизане 
на украинското зърно на пазара може да доведе до поевтиняване на насъщния, но и до фалит на родните 
зърнопроизводители. 
Пламен Абровски може да е спокоен поне в това отношение - деблокиране на милионите тонове зърно в Одеса и другите 
украински пристанища е слабо вероятно, въпреки уверенията на Русия от сряда, че е готова да осигури "хуманитарен" 
коридор. 
"За Владимир Путин спечелването на войната в Донбас е по-важно от всички други съображения, а блокадата в Черно море 
е средство да постигне тази победа. Хората в Украйна пък не са готови на компромис с агресора, завладял голяма част от 
страната им". Това посочи Николай Петров, старши сътрудник в базирания в Лондон Кралски институт по международни 
отношения "Чатъм Хаус". 
Назряващата глобална криза с прехраната бе обсъдена миналата седмица в Съвета за сигурност на ООН. Не чухме 
решения, а най-вече взаимни обвинения между представителите на Русия и Съединените щати заради бойните 
действия в Черно море и санкциите. Господин Петров, забелязвате ли някакви наченки на дипломация или всичко е 
част от информационната война? 
"От това, което се случва в Черно море, е видно желанието на Русия да използва максимално определени свои 
преимущества, включително и факта, че Турция не иска да допусне бойни кораби през Проливите, да не говорим за това, 
че сега Москва обвинява украинците, че сами са блокирали пристанищата (с мини)." 
"Видно е, че планът на бойните действия по Северното черноморско крайбрежие цели откъсване на Украйна от морските 
пътища. Всяка идея за деблокиране на Одеса и пропускане на кораби от това пристанище противоречи на тези 
първоначални планове." 
"Ако войната се превърне в позиционна - във война на изтощение, логиката ще диктува на руското командване да държи 
Украйна изолирана по море. Според мен е възможно да се договори преминаването на отделни кораби от Мариупол или 
от Одеса, но ще е грешно да чакаме блокадата да бъде вдигната, преди да бъде постигнато някакво общо споразумение 
(за украинския конфликт)." 
Не мислите ли, че Кремъл все пак има известни политически съображения, които могат да натежат повече от 
военните цели, които току-що изложихте? Например - намаляване на международната изолация, като се задоволят 
потребностите на страните от Близкия изток и Северна Африка от украинско зърно? Или деблокиране на поне част 
от руския експорт - експорта на торове и пшеница? 
"Абсолютно. Затова чуваме руски представители да говорят за смекчаване на санкциите в замяна на пропускане на 
украинското зърно. Ситуацията се променя. Първоначално времето работеше срещу Путин. Сега обаче отново работи за 
него и то двояко: като убива всякаква възможност за възстановяване на украинската икономика и като засилва глобалните 
последствия от тази война и изменя позицията на Запада, затова той отклонява дебата към проблема с глобалната 
прехрана". 
Ще се съгласите ли с Рюдигер фон Фрич - бившия германски посланик в Москва, а и с други западни представители, 
които обвиняват Путин, че използва продоволствената криза като оръжие, за да предизвика нова бежанска криза? 
"Да, ще се съглася. Всяка от страните се опитва да използва своите преимущества. Чрез санкциите Западът се опитва да 
използва руските финансови и други зависимости, за да насочи Кремъл в желаната посока. Съвсем естествено е Кремъл 
да се опита да отговори, като навреди на Запада. Ако има петролна и газова зависимост, Кремъл ще се опита да я използва. 
Същото се отнася и за транспорта на храни". 

https://bnr.bg/post/101652435/imat-li-shans-pregovorite-za-deblokirane-na-ukrainskite-pristanishta-za-iznos-na-pshenica
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"Русия и Украйна са много важни играчи на пазара на храни и тук нещата опират не само до това да се предизвикат глад и 
бежанска криза, а и до провокиране на негативна реакция в западните държави, защото така се стимулират инфлацията и 
други негативни последици за икономиката". 
Дали Европейският съюз все още има някакви лостове, с които да промени политиката на Кремъл? 
"Европейският съюз не е основен играч, но все пак може да повлияе на голямата игра. Русия възприема Съединените щати 
като играча, който взима важните решения, а Европейският съюз може да повлияе на американските решения. Сега, след 
всичките санкции, които бяха наложени, европейците могат да повлияят на събитията много по-силно не чрез постъпки 
пред Кремъл, а пред Вашингтон". 
Да кажем, че възраженията на Унгария бъдат преодолени и Европейският съюз съумее да се разбере за петролно 
ембарго срещу Русия. Дали ако обещание да се въздържи от по-нататъшна ескалация на санкциите, Европа ще може 
да убеди Русия да вдигне блокадата? 
"Проблемът със санкциите е, че не проработват веднага. Те са крайно болезнени за руската икономика, но обикновените 
руснаци не ги усещат така непосредствено, така че общественото мнение няма да се промени съществено и Путин има 
време. Дори ако бъде наложено ембарго върху руския газ, а не мисля, че това е възможно, поне не в този момент, то няма 
да удари Русия незабавно и няма да принуди Путин да отстъпи скоро". 
"Путин разбира добре баланса между вредите, които могат да бъдат нанесени на Русия, и вредите, които могат да бъдат 
нанесени от Русия. Списъкът на санкциите, които не са толкова вредни за самия Евросъюз, е вече изчерпан. Санкциите, 
които остават на разположение, са като нож с две остриета. Ефектът им може да е много по-сериозен за отделни страни 
от Евросъюза, отколкото за Русия. Резултатът от санкциите вече се усеща в Европа и ще се усеща много по-скоро, отколкото 
в Русия". 
Седмици преди падането на Мариупол генералният секретар на ООН Антонио Гутереш пътува за Москва и успя да 
договори временно примирие и евакуация на цивилните от завода "Азовстал". Дали това не беше сигнал от Кремъл, 
че е открит за дипломатически договорености? 
"Всяка война, разбира се, трябва да приключи с някакво дипломатическо споразумение. Но общественото мнение в 
Украйна е изцяло против всякакъв (териториален) компромис с Русия. Затова Кремъл би трябвало да разчита повече на 
Запада, на международните организации. Виждаме, че вече и генералния секретар, и Хенри Кисинджър, и италианското 
правителство излизат с определени идеи за някакъв поне временен компромис. Такъв компромис в момента обаче е 
напълно неприемлив за украинците. Всички разбираме, че Путин не може да спечели тази война, но той - противно на 
това, което си мислят мнозинството украинци - не може да бъде и решително победен. Той не е Хитлер, защото разполага 
с ядрено оръжие". 
"Според мен победа над Путин сега, по военен път е невъзможна, затова и аз съм за компромиси - само и само за да 
избегнем нови огромни загуби както в човешки живот, така и за икономиката, но натискът върху Путин и режима му чрез 
санкциите трябва да продължи". 
Мислите ли, че италианският план може да проработи? Според медийни публикации той предвижда примирие и 
демилитаризация на сегашните фронтови линии - оставяйки значителни украински територии под руски контрол? 
"Хубаво е, че има такъв план. Той може да послужи като основа за по-нататъшни преговори. Русия разкритикува остро 
съдържанието му, но проблемът е, че не Русия, а Украйна не е в състояние да преговаря сега. Трябва да бъде направено 
нещо за промяна в общественото мнение в Украйна. Путин разчита, че колкото повече страдат украинците, толкова по-
скоро ще бъдат склонени да преговарят". 
Да обобщим: вдигане на блокадата в Черно море е невъзможна без примирие в Донбас, а примирие сега е невъзможно? 
"Мисля, че събития като това в Мариупол, което споменахте, са възможни без цялостно мирно уреждане, но такива 
събития няма да прекратят блокадата. Блокадата е начинът на Кремъл да накара Украйна да страда и затова е важен 
елемент от военната и политическата стратегия на руското ръководство". 
 
√ EK препоръчва на България да има "предвидими средносрочни фискални позиции" 
На 23 май Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно Националната програма за 
реформи - актуализация за 2022 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2022 - 2025 г.) на Република 
България, в рамките на т.нар. „Европейски семестър”. 
Европейската комисия препоръчва на България да има "предвидими средносрочни фискални позиции", съобщиха от 
Министерството на финансите. Оттам допълват, че дефицитът ще остане в рамките на 3-процентото ограничение (3% от 
БВП), ако от него се извадят мерките за овладяване на пандемията, смекчаване на ценовия шок в енергетиката и 
подкрепата за бежанците от Украйна. 
Дългът също ще остане под 40 % от брутния вътрешен продукт, каквото е законовото изискване. Според министерството, 
Планът за възстановяване и устойчивост е оценен като "амбициозен". 
България е сред седемте държави, към които са отправени три препоръки. Към останалите те са повече на брой, допълват 
от ведомството на Асен Василев. 
 
√ Страните от ЕС са замразили активи на Руската централна банка за 23 млрд. евро 
Страните от ЕС са успели да замразят активи на Централната банка на Русия на стойност около 23 млрд. евро. Това заяви 
европейският комисар по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс, цитиран от "Ройтерс". 
Рейндерс отбеляза, че 23-те милиарда, замразени в Европейския съюз, са "незначителна цифра в сравнение със 100-те 
милиарда, замразени в САЩ". 
Освен Европа, от началото на март САЩ, Великобритания и Япония наложиха санкции на руската централна банка, като 
замразиха резервите ѝ в националните си валути. 
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По-рано Европейският съюз забрани операциите, свързани с управлението на резервите и активите на Руската централна 
банка. Документът предвижда забрана за сделки, свързани с управлението на резервите на Руската централна банка, както 
и на нейните активи, включително сделки с всяко юридическо лице, организация или орган, действащи от името или за 
сметка на Руската централна банка. 
На 21 май украинският президент Володимир Зеленски предложи на чуждестранните държави партньори да сключат 
многостранен договор, който да включва конфискуване на руските активи в чужбина и прехвърлянето им в Украйна и други 
държави. Зеленски предложи да се прехвърлят чуждестранни активи на Русия в Украйна и други държави, за да се 
компенсират загубите от действията на руските войски. 
„Предлагаме на нашите държави партньори да подпишем многостранен договор и да създадем механизъм, чрез който 
всеки, който е пострадал от действията на руската армия, да получи компенсация за загубите си“, каза той. 
Украинският лидер обясни, че въз основа на такова споразумение руските средства и имущество в юрисдикциите на 
партньорските държави ще бъдат иззети или замразени, а след това конфискувани и изпратени в специален фонд, 
благодарение на който "всеки, който е пострадал от руската агресия, ще може да получи съответната компенсация". 
"Определено ще бъде справедливо", подчерта Зеленски. 
По-рано министърът на търговията на САЩ Джина Реймондо заяви по време на реч на Световния икономически форум в 
Давос, че Русия трябва да бъде лишена завинаги от ползите от участието си в световната икономика. Тя добави, че е твърде 
рано да се обсъжда каквато и да е възможност за нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон. "Рано е 
дори да се мисли за това", отбеляза министърът. Според нея Москва трябва да плати "сериозна цена" за решенията си. 
Министърът отговори утвърдително на въпроса дали смята, че е необходимо Русия да плати обезщетения във връзка с 
инвазията в Украйна. 
Още през април американските власти решиха да не връщат на руски бизнесмени конфискуваните им активи, заяви 
помощникът на президента на САЩ по въпросите на националната сигурност Джейк Съливан. 
„Нашата цел не е да ги върнем. Нашата цел е да ги използваме по-добре от този начин“, каза той. 
Вследствие на ограниченията в чужбина бяха задържани яхти на санкционирани руснаци. В края на март американски 
сенатори предложиха конфискуваните руски активи да бъдат използвани в помощ на Украйна. 
Китай смята, че блокирането на руски държавни активи от страна на Вашингтон е "смъртна присъда" за финансовата 
система на САЩ. Това съобщи китайското издание „Global Times“. 
"Доверието към САЩ в икономическия свят беше подкопано от решението им да замразят руските активи чрез 
едностранни санкции", се казва в статията. Тя посочва, че поради едностранни санкции САЩ са замразили активи на 
руснаци и тяхното правителство на стойност десетки милиарди. 
"Санкциите срещу руската финансова система, като например замразяването на резервите от страна на Централната банка, 
вероятно ще променят правилата на играта за финансовата система на САЩ", пише изданието, като посочва, че повечето 
американски държавни ценни книжа се държат от чужденци. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Украинската криза разкри някои от слабостите на ЕС 
Военната инвазия на Русия в Украйна разкри две уязвимости в икономиката на Европейския съюз - нейната отвореност и 
зависимост от веригите на доставки от чужбина от една страна, и разчитането на енергия и минерали от държави, които 
"не са много приятелски настроени" и "могат да бъдат изключително агресивни" от друга страна, заяви управителят на ЕЦБ 
Кристин Лагард по време на Световния икономически форум в Давос. 
Все пак тя подчерта, че "когато мускулите са стегнати, Европа е невероятна сила“ и тя работи много добре "колективно". 
Лагард каза, че Европейската комисия е създала списък с продукти, на които ЕС разчита в голяма степен на внос, и призова 
за реформи в тези области. 
Тя също така подчерта политиките за конкуренция, търговия, паричните политики и услугите като секторите, които блокът 
подобрява, но все пак може да се подобрят значително повече, и описа ЕС като "търговска сила". 
По време на същата дискусия на Световния икономически форум, озаглавена "Европейско единство в един дезориентиран 
свят", нидерландският премиер Марк Рюте призова ЕС да реформира икономиката си по такъв начин, че да укрепи 
вътрешния си пазар, което, според него, може да наложи Франция, Германия и Италия да се откажат от част от 
"суверенитета" във външната си политика въпреки решаващите отношения на блока със Съединените щати. 
 
√ ЕЦБ: Увеличават се рисковете за финансовата стабилност на еврозоната 
Войната в Украйна е увеличила рисковете пред финансовата стабилност в еврозоната, сочи прегледът на Европейската 
централна банка през май. Руската инвазия е довела до допълнително повишаване на цените на суровините, следователно 
до инфлационен натиск, пишат експертите от Франкурт. 
Според тях проблемите с възстановяването на някои развиващи се икономики, продължителнияj локдаун в Китай и 
възможността за ново разразстване на пандемията от Covid-19 са допълнителни рискове пред еврозоната. 
Печалбите в банковата система ще намалеят тази година след силното възстановяване от миналата, допълват още от ЕЦБ. 
 
√ Лиз Тръс: Опитите да се умилостиви Путин са опасни 
Британският външен министър Лиз Тръс каза, че опитите да се „умилостиви“ Владимир Путин са опасни, в прессъобщение 
преди днешната й визита в Босна и Херцеговина. 
"Руската агресия не може да бъде успокоена. Тя трябва да бъде посрещната със сила. Трябва да сме категорични в 
осигуряването на победата на Украйна с военна помощ и санкции. Сега вече не можем да свалим крака си от педала за 
газ", каза тя. 
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Тръс ще направи обръщение към въоръжените сили в Босна и Херцеговина с цел да призове западните съюзници на 
Великобритания да гарантират, че президентът Путин ще загуби в Украйна, се казва в прессъобщението, съобщава Би Би 
Си. 
 
√ Украйна няма да прави териториални отстъпки в името на мир с Русия 
Руските сили са подложили на обстрел повече от 40 града в източния украински регион Донбас, съобщи украинската армия, 
заплашвайки да затворят последния основен път за бягство за цивилни, хванати в капан по пътя на тяхната инвазия, която 
продължава вече четвърти месец. В традиционното си вечерно видеообръщение президентът Володимир Зеленски 
отново подчерта, че Украйна няма да отстъпи от своята територия на Русия. 
Володимир Зеленски твърдо отхвърли възможността страната му да се откаже от част от територията си в името на мирно 
споразумение с Русия. Украинският президент разкритикува предложенията на някои западни политици Украйна да 
направи отстъпки на Москва, като спомена бившия държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър. 
"Каквото и да прави руската държава, все се намира някой, който казва: "Нека се съобразяваме с нейните интереси". Тази 
година това прозвуча отново в Давос. Господин Кисинджър изплува от дълбокото минало и казва, че уж е необходимо да 
се даде на Русия парче от Украйна, за да нямало отчуждаване на Русия от Европа". 
Интересите на украинците не бива да бъдат измествани от интересите на тези, които "бързат за поредна среща с 
диктатора", каза Зеленски, като имаше очевидно предвид руския президент Владимир Путин. 
По-рано украинският външен министър Дмитро Кулеба обвини НАТО, че "не прави абсолютно нищо" срещу нахлуването 
на Русия в страната му, но същевременно приветства "революционните решения" на Европейския съюз. 
"Виждаме в лицето на НАТО един алианс, една дистанцирана институция, която не прави абсолютно нищо", каза Кулеба в 
рамките на Световния икономически форум в Давос. 
Министърът допълни, че в началото на войната украинците са възприемали НАТО като "истинска сила", а ЕС като 
институция, която може само да "изразява безпокойство". 
"Войната обаче направи така, че маските да паднат", каза Кулеба. "Видяхме как ЕС взема революционни решения, които 
самите ние не очаквахме да бъдат взети", допълни министърът. 
 
√ Бюджетната служба към Конгреса на САЩ очаква растеж на БВП с 3,1% тази година 
Инфлацията вече достигна връх и ще спадна близо до 2% до 2024 г. 
Икономическият растеж в САЩ ще надхвърли 3% през 2022 г., докато силно растящата инфлация вече е достигна своя пик 
и ще започне да се охлажда, като по някое време през 2024 г. ще се забави до 2%, показват последните прогнози на 
Бюджетната служба към Конгреса (CBO). 
Надпартийната Бюджетна служба на Конгреса изчисли, че реалният брутен вътрешен продукт ще нарасне с 3,1% през 2022 
г., подкрепен от потребителските разходи и търсенето на услуги, след което ще се забави до 2,2% през 2023 г. и до 1,5% 
през 2024 г. 
"Според прогнозите на CBO настоящата икономическа експанзия продължава и икономическата продукция ще нарасне 
бързо през следващата година. За да задоволят повишеното търсене на стоки и услуги, предприятията увеличават както 
инвестициите, така и наемането на работа, въпреки че прекъсванията на доставките възпрепятстват икономическия растеж 
през 2022 г.", се казва в новия доклад. 
В същото време Бюджетна служба на Конгреса очаква инфлацията в САЩ да нарасне с 4,7% за цялата настояща година, 
след което да се забави до 2,7% през 2023г.  идо 2,3% през 2024 г. 
Оптимистичният тон на доклада изглежда включва негласна прогноза, че Федералният резерв ще успее да повиши 
лихвените ставки през 2022 и 2023 г., без обаче да насочи икономиката на САЩ към рецесия. 
Докато CBO прогнозира, че инфлацията ще остане доста над целта на Фед от 2 на сто през 2022 и 2023 г., Бюджетна служба 
на Конгреса също така посочи, че темпът на повишаване на цените вероятно няма да се повиши над настоящите високи 
нива. 
CBO предполага, че за да противодейства на инфлацията, Фед ще повиши федералната фондова лихва до 1,9% до края на 
2022 г., което обаче е доста под очакванията на пазара за по-агресивни вдигане на основната американска лихва към 2,5%. 
 
3e-news.net 
 
√ Депутатите дадоха зелена светлина за изграждане на ВЕИ за производство на електроенергия за собствено 
потребление 
Парламентът прие поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които предвиждат  облекчаване на 
режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за 
собствено потребление.  Промените бяха приета на второ четене със 109 гласа "за", 11 "против" и 44 "въздържал се". 
Пленарното време  се оказа недостатъчно за гласуването на всички текстове от законопроекта и работата ще продължи на 
следващо заседание. Измененията са внесени от Владимир Табутов ("Продължаваме Промяната") и група народни 
представители. 
Законопроектът предвижда въвеждане на уведомителен режим в случаите, в които се предвижда изграждане на 
енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Целта 
е да се даде възможност за ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, се посочва в мотивите.  
Предполага се краен клиент да може да изгради енергиен обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, 
електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа. Както и върху недвижими имоти към тях в 
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урбанизирани територии, енергията от които обаче ще се използва само за собствено потребление. Общата инсталирана 
мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW, 
приеха депутатите. 
Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа само след 
изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител, съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 
от Закона за енергетиката, гласят още промените. 
В рамките на разискването в пленарна зала депутатът и бивш енергиен министър Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС) 
коментира, че 5 мегавата е потреблението на град като Видин, а се предлага като собствено потребление. Тя определи два 
риска в случай на съгласие на депутатите по този текст. На първо място, под мотото на това, че някой ще произвежда 
електроенергия за собствено потребление, ще се построят централи с цел продажба на електрическа енергия, коментира 
тя. Вторият риск е, че в един момент ще настъпи пълно неразбиране каква електроенергия и как ще влезе в мрежата, дали 
има техническа възможност и, че това ще създаде проблем от техническо естество, свързан със сигурността на системата, 
обясни Петкова. 
В отговор Владимир Табутов ("Продължаваме Промяната") посочи, че опасенията ѝ са идентифицирани и са адресирани в 
ал. 5, където се казва, че при евентуално желание на собственика на тази електроцентрала да връща или да продава 
електроенергия в мрежата, то това може да стане, само след като се мине процедурата по Закона за енергетиката, която 
включва всички необходими становища за присъединяване. Ако не се инициира тази процедура, няма техническа 
възможност собственикът на тази електроцентрала да връща или да продава електроенергия към мрежата. Нашето 
желание е да не позволяваме на такива компании, които под претекста, че искат да ползват собствена електроенергия, 
впоследствие да започнат да я продават, обясни Табутов. 
Депутатът от ДПС Рамадан Аталай определи законът като неработещ. "Няма да има никой, който да си построи централа с 
мощност 5 мегавата, след като ще ползва 4,2 мегавата, излишъкът какво ще го прави", постави въпрос той.  Аталай от своя 
страна предложи излишъкът от електроенергията да отива в електроразпределителното предприятие и да се намалява 
цената на крайния клиент.  
Председателят на парламентарната комисия по енергетика Радослав Рибарски  от "Продължаваме Промяната" се съгласи, 
че това не е лишено от логика. По думите му, в цяла Европа е тенденция производителите да са и потребители и продавачи 
на излишъка от електроенергия. Рибарски констатира, че със промените се прави малка стъпка.  Следващите стъпки ще са 
именно в тази посока - излишната енергия да стига до пазара, но да не поставя пред изпитание електроразпределителната 
мрежа. Според Цончо Ганев  от "Възраждане"  предложението на Рамадан Аталай е "надграждане на лобисткия 
законопроект" на "Продължаваме Промяната". 
 
√ Депутатите подготвят промени в Закона за околната среда и оценките за въздействие 
Народното събрание ще решава окончателно дали да върне втората инстанция за обжалване на оценките за въздействие 
върху околната среда за обекти от национално значение. Промените в Закона за опазване на околната среда предвиждат 
възстановяване на двуинстационното производство при обжалване на решения и становища по екологични оценки и 
оценки за въздействие върху околната среда за обекти от национално и стратегическо значение, припомня БНР. 
Вносителите от Министерски съвет обръщат внимание, че околната среда е секторът с най-много повдигнати наказателни 
процедури срещу страната ни, като се очаква с промените да се постигне пълноценно въвеждане на три евродирективи - 
за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, за оценката за въздействието върху околната среда и във 
връзка с контрола на опасностите от големи аварии. 
Между двете четения на законопроекта от ГЕРБ са внесли промени, които целят отпадане на втората инстанция при 
обжалване на оценките по ОВОС за обектите с национално значение. От най-голямата опозиционна сила предупреждават, 
че в противен случай ще се стигне до забавяне на тяхното изпълнение, като дават за пример реализацията на 
автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. 
Подобна поправка е внесена и от ПП, ДБ и ИТН, като в мотивите си те допълват, че в нередки случаи реализирането на 
подобни обекти е свързано с европейско финансиране и при евентуална забава може да се застраши самото финансиране 
от европейските фондове и респективно строителството на целия обект.  
От ДПС също искат запазване на едноинстанционното производство, като посочват, че защитата на националния и 
обществен интерес изискват процедурите по съгласуване и реализация на тези обекти да се провеждат във възможно най-
кратки срокове. 
 
√ Премиерът: Надеждата ми е в края на тази година България да бъде независима от руския газ и с по-зелена икономика 
Ако действаме заедно, ще постигнем енергийна независимост и по-зелена икономика, заяви в Давос Кирил Петков 
Можем да бъдем оптимисти за следващото десетилетие, ако вземем предвид поуките от изминалите 10 години. Това 
заяви министър-председателят Кирил Петков в изказването си по време на дискусията „Изгубено десетилетие?” в рамките 
на Годишната среща на Световния икономически форум в Давос, съобщи правителствената информационна служба. 
Премиерът Петков посочи, че в годините назад не са направени достатъчно стратегически стъпки, които да не позволят 
нарастването на зависимостта на Европа от руския газ и които да противодействат на хибридните атаки. По въпросите на 
сигурността и отбраната също е липсвало достатъчно стратегическо мислене относно логистиката по източния фланг. 
Петков посочи и проблема с чуждите агенти, който е особено актуален в България. Според министър-председателя именно 
всички допуснати пропуски не са дали възможност да има подобаващ отговор на енергийната криза и войната в Украйна. 
Изводът е, че трябва да действаме заедно, изтъкна министър-председателят Кирил Петков и даде пример как в кратки 
срокове след спирането на доставките от „Газпром“ България успя да намери алтернативи. Според премиера оптималното 
използване на инфраструктурата в региона дава възможност за енергийна диверсификация не само на България, но и на 
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Балканите. Петков акцентира върху значението на това да бъде постигната синергия в региона и да бъдат направени стъпки 
за повече устойчивост. Като резултат премиерът Петков изрази надежда, че в края на настоящата година България ще бъде 
независима от руския газ и ще има много по-зелена икономика. 
В Давос премиерът Кирил Петков е придружаван от началника на политическия му кабинет и от съветника му по 
външнополитически въпроси. Годишната среща на Световния икономически форум, която се провежда в периода 22-26 
май, преминава под мотото „Историята в повратна точка: правителствени политики и бизнес стратегии“. Форумът събира 
над 2000 икономически и политически лидери, интелектуалци, журналисти и експерти от целия свят, които 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. 
Министър-председателят Кирил Петков, който участва в Икономическия форум в Давос, проведе и серия от двустранни 
срещи. 
Премиерът Петков разговаря с колегата си от Хърватия Андрей Пленкович. Двамата правителствени ръководители 
дискутираха актуалните въпроси на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел. Петков и Пленкович бяха 
единодушни за необходимостта от влизането на двете държави в Шенген. 
Министър-председателят Кирил Петков също се срещна с премиера на Черна гора Дритан Абазович и го поздрави за 
скорошното му назначаване на поста и приветства политическата воля на правителството да продължи да изпълнява 
ангажиментите, поети в хода на процеса на европейска интеграция. Петков потвърди последователната подкрепа на 
България за евро-атлантическа интеграция на Черна гора. 
Петков разговаря и с министър-председателя на Молдова Наталия Гаврилица. Обсъдени бяха 
предизвикателствата,  породени от войната в Украйна. Акцент на срещата бяха и енергийни теми, както и борбата за 
върховенство на закона. Премиерът Петков изрази подкрепа за развитието на  Тараклийския държавен университет, който 
е важен мост между двете държави. 
Българският министър-председател се срещна и с министъра на петрола и минералните ресурси на Египет Тарек ел Мола. 
Основна тема на разговорите бяха възможностите за сътрудничество в областта на енергетиката, в контекста на 
последователните действия на правителство за гарантиране на газовите доставки към България от различни източници. С 
въвеждането в експлоатация на интерконектора между България и Гърция ще бъде налице необходимата за това 
инфраструктура. 
Програмата на премиера Петков в Давос продължава с официална вечеря, давана от президента на Световния 
икономически форум Бьорг Бренде. Сред гостите на събитието са Кристалина Георгиева, управляващ директор на 
Международния валутен фонд, д-р Нгози Оконджо-Ивеала, генерален директор на Световната търговска организация, 
Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР, Александър де Кроо, министър-председател на Кралство Белгия и др. 
 
√ НЕК завършва 2021 г. с печалба от 688,6 млн. лв. преди данъци 
Националната електрическа компания (НЕК) завършва 2021 г. с печалба от 688 млн. 684 хил. лв.преди данъци. Това се 
дължи основно на по-високата отчетена среднопродажна цена на електроенергията (194 лв./МВтч), продадена на БНЕБ и 
свободния пазар, по-добрите приходи от балансираща енергия и от продажбата на резерв и услуги. Съществена роля има 
и ръста на производството на компанията от собствените водноелектрически централи, което е с 51,6 % повече от отчетния 
период на предходната година, а също така и от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). 
„НЕК реализира положителен финансов резултат за 2021 г. в размер на 688,684 хил. лв. преди данъци. В сравнение с 
финансовия резултат за предходната година се отчита значителен ръст на печалбата – увеличение от 645,361 хил. лв.“, се 
казва в отчета на дружеството за миналата година. 
Експертите, подготвили доклада, посочват, че въпреки постигнатия положителен финансов резултат през 2021 г., 
задълженията на НЕК продължават да бъдат на високи нива, но е подобрена структурата им след предоговарянето на 
кредитите с БЕХ. Отчита се и значително подобрение на паричния поток и ликвидността на компанията. Значение има 
високо производство на електроенергия от собствените ВЕЦ и ПАВЕЦ  – 3 605 893 МВтч. (ръст с 51.6%), което се дължи на 
определената като „много влажна“ отминала година. От компанията отчитат значението й за балансиращия пазар и 
регулирането на системата. Докладът дава и информация за енергийния пазар като цяло. 
Покупка на електроенергия 
Закупената от НЕК електроенергия в съответствие с ценовите решение на енергийния регулатор за регулаторния период 
на 2020-2021 г. и 2021 – 2022 г. е 12 028 157 МВтч, което е ръст от 2,4% спрямо предходната 2020 г., когато покупките да 
били на ниво от 13 697 505 МВтч. 
Отчита се намаление на покупките от квотните централи (- 17.0%) и ръст на задължителното изкупуване на електроенергия 
от централите с дългосрочни договори, ВЕИ и по комбиниран начин (ВЕКП). Това, както се обяснява в доклада се дължи на 
промяната на пазарния модел и стесняване на обхвата на защитените потребители (става въпрос за излизането на малките 
компании на свободния пазар). 
В тази връзка от НЕК отчитат и намаляване на електроенергията закупена от ТЕЦ „Марица Изток 2“ с 36,5 % спрямо отчета 
от предходната 2020 г. По-малко, макар и само с 0,3% е закупеното количество и от АЕЦ „Козлодуй“. Затова пък 
електроенергията, закупена от НЕК по дългосрочните договори и преференциални цени (ВЕИ и ВЕКП) расте с 19,2 % в 
сравнение с 2020 г. 
Що се отнася до базовите централи с дългосрочни договори – закупената електроенергия от ТЕЦ „Ей И Ес – 3С Марица 
изток1“  расте с 19, 5 %, а от ТЕЦ „Контур Глабал Марица Изток 3“ – с 20,5 % при доста по-висока използваемост. 
Продадена електроенергия 
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Продадената от НЕК електроенергия на двата сегмента на БНЕБ (ден напред и в рамките на деня) е с 10,8% повече спрямо 
отчетните данни за предходната година, когато продажбите на дружеството са на ниво от 15 615 317 МВтч. Увеличението 
от 1 691 436 МВтч се дължи изцяло на значителното повишение на продажбите на БНЕБ на свободния пазар, които 
компенсират продажбата за крайните снабдители, се посочва в доклада. 
Продадената електроенергия на крайните снабдители през 2021 г. е с 13,5 % по-малко (12 088 565 МВтч) в сравнение с 
отчетните данни от предходната година. 
От компанията се спират на промяната в законодателството в посока на разширяване на сегмента на свободния пазар от 
една страна и от друга – на увеличеното търсене. „За нарасналото търсене влияние оказаха концентрирането на търсенето 
на електроенергия на потребителите на БНЕБ предимно на пазара „ден напред“, ръста на износа от българската 
електроенергийна система и извършеното обединение българската независима енергийна борса с гръцката и румънската 
борси. Този проце оказа влияние в по-голямо търсене на електроенергия на БНЕБ и много високи пазарни цени, които 
отчитаха ръст всяко следващо тримесечие. През месец декември пазарните цени на БНЕБ и своободния пазар достигнаха 
450-500 лв./МВтч при отчетена за първото полугодие на 2021 г. на ниво от 120-125 лв./МВтч“, се казва в отчетния доклад. 
Променена и на структурата на продадената електроенергия през 2021 г. – задължението на дружеството да осигурява 
електроенергия за покриване на потреблението на крайните снабдители намалява до 69,8 % спрямо 89,5 % през миналата 
2020 г. Посочва се и  съществено увеличение „в относителния дял на БНЕБ и свободния пазар, който от 10,0% през 2020 г. 
нараства до 29,4 % през настоящата година“. 
Приходи и разходи 
Приходите, които Националната електрическа компания отчита за 2021 г. са в размер от   4  млрд. 118 млн. лв. (4, 118, 028 
хил. лв.) за 2021 г. спрямо 2 млрд. 560 млн. лв. (2,560,226 хил. лв.)  за предходната 2020 г. Това е увеличение с 1 млрд. 557 
млн. лв. (1,557,802 хил. лв.) 
Отчетените приходи на дружеството са рекордни – ръст с 60,8 % в сравнение с предходната година. В частност най-
значителен в процентно отношение  е ръстът от продажби на БНЕБ и свободен пазар – с 459,2 %.   
Наред с приходите растат и разходите на НЕК – до  3 млрд. 429 млн. лв. (3,429,344 хил. лв). през 2021 г., като същите 
нарастват с 912 млн. 441 хил. лв. в сравнение с тези през 2020 г. Тогава те са били на ниво от  2 млрд. 516 млн. лв. (2,516,903 
хил. лв.).  Общо разходите на дружеството бележат ръст с 36,3 % спрямо предходната година. Най-голям е делът на 
разходите за закупена електроенергия – 90 %. 
На този фон задълженията на НЕК също са от значение. Според доклада компанията има дългосрочни задължения към БЕХ 
до 2031 г. в размер на 2 млрд. 373 млн. 221 хил. лв. 
Експертите подготвили доклада посочват, че през 2021 г. върху основната дейност на финансовите резултати на НЕК 
влияние са оказали следните фактори: 
Ръст на производството на електроенергия от собствени ВЕЦ, което е увеличено с 51,6% в сравнение с 2020 г. 
Значително увеличение на продадените количества от НЕК на БНЕБ и свободния пазар, оето се осъществявае при много 
силно търсене на електроенергия в резултат на възстановяването на икономическата активност и потреблението в 
страните от ЕД. 
Действащи много високи цени на БНЕБ и европейските електроенергийни борси, като в края на месец декември2021 г. в 
определени периоди пазарните им нива достигаха 450 – 500 лв. за МВтч надхвърляйки 3-4 пъни прогнозната пазарна цена 
на КЕВР от ценовото решение за регулаторния период 2021-2022 г. 
Ръст на цените на въглеродните емисии на европейските борси до нива от 80-85 евро на тон, което е значително повече 
от прогнозата на КЕВР в ценовото решение за регулаторния период 2021-2022 г. – 51 евро на тон. Това рефлектира в по-
високи разходи за електроцентралите с дългосрочни договори и влияе върху възстановяването на разходите от ФСЕС. 
Продължава процеса на разширяване обхвата на свободния пазара, като с измененията в Закона за енергетиката и 
нормативните актове на КЕВР малките стопански потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение трябваше 
задължително да си избера търговец и да излязат на свободния пазар до края на месец юни 2021 г. 
 
√ Незначителен ръст с 0.25%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 378.57 лв. за MWh с ден за 
доставка 26 май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 378.57 лв. за MWh и обем от 67 820.40 MWh с ден за доставка 26 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е  незнчително увеличение с 0.25 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 423.75 лв. за MWh, при количество от 35 126.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (32 694.30 MWh) е на цена от 333.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 269.2 лв. за MWh и количество от 2608.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 170.31 лв. за MWh ( 2684.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 582.21 лв. за 
MWh при количество от 2739.3  MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 433.22 лв. за MWh (3046.9) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 425.79 лв. за MWh при количество от 2675.3 MWh. 
Спрямо стойността от 377.64 лв. (193.08 евро) за MWh за 25 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 26 май 2022 г. се покачва слабо до 378.57 лв. за MWh (повишение с 0.25 %) по данни на БНЕБ или 193.56 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 434.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 345.99 лв. за MWh. 
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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     20,37%    1053.88 
Кондензационни ТЕЦ   51,94%    2686.55 
Топлофикационни ТЕЦ   4,40%    227.82 
Заводски ТЕЦ    1,67%    86.35 
ВЕЦ     0,88%    45.38 
Малки ВЕЦ    5,47%    283.2 
ВяЕЦ     1,56%    80.68 
ФЕЦ     13,15%    680.27 
Био ЕЦ      0,55%     28.65 
Товар на РБ         3856.96 
Интензитетът на СО2 е 457g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на енергийните цени по борсите из Европа, Гърция остава с рекордни цени 
Румънската OPCOM затвори при цена от 193,56 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 230,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 193,56 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 216,66 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
170,46 евро/мвтч. Най-високата цена от 297,68 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
87,08 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 351,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 26 май ще бъде 230,32 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 143,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 297,68 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 202,80 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 26 май е 191,28 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 214,38 евро/мвтч. Най-високата цена от 297,68 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 87,08 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 84 973,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 май на Словашката енергийна борса е 189,97 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 297,68 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 87,08 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 110,91 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 173,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 78,82 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 май е 92,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 60,44 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 33 251,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 173,73 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 12,77 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 67,93 евро/мвтч на 26 май. Пиковата цена ще бъде 27,68 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 469 543,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 168,09 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена, отрицателна от - 4,40 евро/мвтч. 
 
√ Стабилен ръст на фондовите борси в Западна Европа в сряда, след срив предния ден 
С най-голям дневно повишение затвори италианският бенчмарк FTSE MIB, а с най-слабо нарастване завърши 
британският FTSE 100 
Европейските борсови индекси се движеха в различни посоки до обед по време на вчерашната търговия, след като 
спаднаха рязко през предходната сесия във вторник. Във фокуса на вниманието на търговците са протоколите от 
заседанията на Федералния резерв на САЩ (Фед) от 3-4 май, които ще бъдат публикувани след като затворят фондовите 
борси в Западна Европа. Следобед настъпи обрат и всички национални измерители на „сините чипове“ се озоваха в 
зелената зона, където и приключиха вчерашната търговия. 
Фед, чиито действия оказват влияние върху политиката на централните банки в целия свят, повиши основния лихвен 
процент в края на заседанието си от 3 до 4 май с 50 базисни пункта до 0.75-1% годишно. Лихвеният процент беше повишен 
с 50 б.п. за първи път от 2000 г. насам. По време на пресконференцията след заседанието председателят на централната 
банка на САЩ Джером Пауъл заяви, че Фед ще обмисли повишаване на лихвения процент с 50 базисни пункта на 
следващите няколко заседания, но по-голямо еднократно повишение над 50 пункта не се предвижда. 
Междувременно анализаторите се питат колко високо може да повиши основния лихвен процент Централната банка на 
САЩ, преди да се появи реален риск от предизвикване на рецесия в икономиката, отбелязва Financial Times. 
Статистическите данни за германската икономика, публикувани в сряда, показаха, че БВП се е увеличил с 0.2% в сравнение 
с предходните три месеца. Данните на Федералната статистическа служба на Германия показват, че годишната оценка за 
растежа на икономиката е ревизирана нагоре от 3.7% до 3.8% за тримесечието. 
Междувременно индексът на потребителското доверие на GfK в Германия леко се повиши от рекордно ниското ниво от 
минус 26.6 пункта през май. През юни стойността на индекса се повиши до минус 26 пункта. "Въпреки облекчаването на 
карантинните ограничения, войната в Украйна, както и високата инфлация в Европа оказват негативно влияние върху 
потребителските нагласи", смятат от GfK. 
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Във Франция показателят за потребителското доверие през май спадна до най-ниското си ниво от октомври 2014 г. насам 
- 86 пункта спрямо 87 пункта през април. Експертите, анкетирани от Trading Economics, очакваха средно доверието на 
потребителите да се повиши до 89 пункта. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в Западна Европа спадна с 0.95%, а от националните индекси 
с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.34%), следван от британския FTSE 100 (+0.35%), италианския FTSE MIB 
(+0.30%), докато германският DAX и френският CAC 40 се колебаеха между ръста и спада. Следобед както отбелязахме 
настъпи обрат и всички национални измерители на „сините чипове“ затвориха с повишение между 0.51% и 1.57 на сто. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският бенчмарк FTSE MIB, а с най-слабо 
повишение завърши британският FTSE 100. 
От секторните индекси най-добре се представи индикаторът на компаниите от комуналните услуги, който се повиши с 
2.6%, докато акциите на компаниите, занимаващи се с пътувания и отдих, загубиха най-много, 1.8 на сто. 
Акциите на TotalEnergies SE се повишиха с 2.86% по време на търговията. Френската компания обяви закупуването на 50% 
дял в американската компания за възобновяема енергия Clearway. 
Британският търговец на дребно Marks & Spencer Group Plc поскъпна с 0.52% след публикуването на финансовите отчети 
на компанията. 
Акциите на Glencore Plc се повишиха с 2.04%. Швейцарският търговец на суровини заяви, че ще плати най-малко 1.2 млрд. 
долара, а две от бизнес звената му се признаха за виновни за подкуп в Обединеното кралство и заговор за нарушаване на 
антикорупционните закони на САЩ. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на люксембургската телекомуникационна компания Millicom International, 
които поскъпнаха със 6.33%, заради отчетените добри финансови резултати за първото тримесечие. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на германската компания за продажба на билети CTS Eventim, които се понижи с 
6.06%, след като френската банка BNP Paribas оцени акциите като "представящи се по-зле от очакваното", прогнозирайки 
по-бавен растеж на приходите и ограничения на маржовете поради високата инфлация и прехода към цифрови 
технологии. 
 
√ Лидерите на ЕС свирят сбор: Държавите бързо да се подготвят за голямо спиране на руските доставки от газ 
Държавите-членки на ЕС трябва да ускорят подготовката за възможно голямо прекъсване на доставките на руски газ. Това 
е записано в проектозаключенията от срещата на върха на ЕС, насрочена за понеделник и вторник следващата седмица 
(30-31 май). В проектозаключенията, които все още вероятно ще се променят, преди да бъдат приети, се казва, че трябва 
да има координиран европейски план за извънредни ситуации за спиране на газа, двустранни споразумения за 
солидарност и бързо запълване на газовите хранилища преди следващата зима, припомня Euractiv. „Готовността [за] 
възможни големи прекъсвания на доставките и устойчивостта на газовия пазар на ЕС трябва да бъдат подобрени, по-
специално чрез бързо договаряне на двустранни споразумения за солидарност и координиран европейски план за 
действие при извънредни ситуации“, се казва в проектокомюникето на срещата на върха. 
Лидерите на ЕС също се очаква да приветстват споразумението, постигнато между преговарящите от ЕС за задължително 
съхранение на газ, което има за цел капацитетът на ЕС за съхранение да бъде запълен на поне 85% до 1 ноември 2022 г. 
Запълването на газохранилищата преди следващата зима трябва да се ускори, според проекта, който все още може да 
бъде изменен от лидерите на ЕС, когато се срещнат в Брюксел. 
Три страни от ЕС вече са с прекъснати доставки на руски газ, защото отказаха да плащат за синьото гориво в рубли, както е 
наредено от Кремъл. Полша и България загубиха доставките си в края на април, докато Финландия остана без газ миналата 
събота. 
Поради опасения относно по-нататъшни смущения и въздействието, което това има върху и без това високите цени на 
енергията, Европа се стреми да диверсифицира доставките си на газ извън Русия. Проектозаключенията на срещата на 
върха подчертават краткосрочната необходимост от диверсификация на източниците и маршрутите на доставките, както и 
да се осигурят внос на енергийни суровини в Европа на достъпни цени. 
Правителствата на ЕС обаче нямат пълен контрол върху цените на енергията. Алтернативните доставки, като втечнен 
природен газ (LNG) от САЩ, исторически винаги са били по-скъпи от евтиния тръбопроводен газ, идващ от Русия, припомня 
изданието. 
За да помогне на страните да увеличат своята преговорна сила на глобалните пазари за втечнен природен газ, ЕС създаде 
съвместна платформа за закупуване на газ, която също е отворена за страните от Западните Балкани и трите асоциирани 
партньора в източната част на ЕС. Проектоизявлението от срещата на високо равнище насърчава страните от общността да 
използват тази платформа преди следващия зимен отоплителен сезон. 
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Удвояване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност 
В проектозаключенията на срещата на високо равнище се споменава и необходимостта от увеличаване на капацитета за 
възобновяема енергия и енергийната ефективност. В съответствие с плана на Европейската комисия за изхвърляне на 
руските изкопаеми горива, наречени REPowerEU, лидерите на ЕС призовават за ускоряване на внедряването на 
възобновяеми източници, подобряване на спестяването на енергия и инвестиране в инфраструктура и междусистемни 
връзки. Увеличаването на внедряването на възобновяеми енергийни източници „ще изисква ускоряване на разрешаването 
на проекти за възобновяеми енергийни източници и трябва да бъде подкрепено от индустриален клъстер, насочен към 
подобряване на иновациите, капацитета, уменията и веригите за доставки за водород, слънчева енергия, вятър, 
термопомпи и суровини“, е записано в проектоизявлението, планирано за след срещата на върха. 
Подобряването на издаването на разрешителни беше ключов фокус на плана REPowerEU, представен миналата седмица. 
Но страните от ЕС все още не са подписали плана, който значително ще ускори бавните и сложни национални процедури 
за одобряване на проектите за нови вятърни и слънчеви централи. 
Изявлението на срещата на върха също така призовава за оптимизиране на функционирането на пазара на електроенергия 
в ЕС, „така че да е по-подходящ да издържа на бъдеща волатилност на цените и [да е] напълно годен за декарбонизирана 
енергийна система“. 
Забраната на руския петрол все още се обсъжда 
Другият език за възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и постепенното премахване на руските 
изкопаеми горива е подобен на заключенията, които вече бяха приети от лидерите на ЕС през последните месеци. 
Например в проектозаключенията на срещата на високо равнище се споменава преглед на постигнатия напредък за 
постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, което лидерите вече се ангажираха да 
направят „възможно най-скоро“. 
В проектозаключенията обаче липсва предложената за целия ЕС забрана за внос на руски петрол. Предложение в този 
смисъл беше внесено от Европейската комисия в началото на май, но лидерите на ЕС все още не са намерили 
споразумение по него. Всички очи ще бъдат насочени към Унгария, за да видят дали страната е съгласна да приложи 
забраната за внос на петрол. Първоначално Унгария заяви, че се нуждае от 750 милиона евро, за да адаптира своята 
инфраструктура за рафиниране на нефт и тръбопроводи към нещо различно от руския суров петрол. Миналия понеделник 
(16 май) Будапеща повиши прогнозите си за инвестиции в диапазона 15-18 милиарда евро. 
 
√ Русия е на ръба на фалита след изтичането на лиценза за плащане от САЩ 
САЩ се надяват, че техническото неизпълнение на задълженията на Русия ще допринесе за нейната по-голяма 
изолация 
Съединените щати приближиха Русия до ръба на исторически фалит в сряда, като не подновиха срока на важен лиценз, 
който позволява на Русия да плаща на притежателите на нейни държавни облигации в Америка, с което Вашингтон засилва 
още повече натиска върху страната, започнал след военния конфликт с Украйна, предаде „Ройтерс“. 
Решението за прекратяване на лиценза 
Късно вечерта във вторник Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя сайт, че няма да поднови лиценза, който 
изтече в 12:01 ч. по Гринуич в сряда и който позволяваше на Русия да извършва плащания на лихви и погасителни вноски 
по държавния си дълг към физически лица в САЩ. 
Този лиценз позволи на Русия да продължи да извършва плащания по държавния си дълг, но сега изтичането му изглежда 
прави фалита неизбежен - първият голям фалит на страната по международни държавни облигации от повече от век насам. 
Плащанията по руски облигации, пласирани на международните пазара, на стойност почти 2 млрд. долара са дължими до 
края на годината. 
Санкциите на САЩ и ЕС, както и други страни в Азия и Америка, наложени след началото на военната интервенция в 
Украйна на 24 февруари, и контрамерките на Москва затрудниха движението на парите през границите, но Русия полага 
усилия да продължи да плаща на облигационерите, твърдят източници на „Ройтерс“ в Москва. 
Задава ли се истински фалит 
"Ако притежателите на облигации не получат парите си навреме, предвид всички договорени гратисни периоди, Русия ще 
обяви фалит по държавния си дълг", каза Джей Аусландер, партньор в адвокатската кантора Wilk Auslander и допълни, че 
след решението на Министерството на финансите изглежда, че няма начин облигационерите да получат парите си." 
Макар че лицензът се отнася само за граждани на САЩ, изтичането му би затруднило плащането на Русия на други 
притежатели, като се има предвид ролята, която американските институции играят в световната финансова система, и 
сложността на подобни платежни процеси. 
В петък Русия побърза да извърши плащания по две международни облигационни емисии - едната деноминирана в евро, 
а другата в долари - една седмица преди падежа. 
Но стремежът на Русия да преведе парите по банковите сметки на кредиторите преди изтичането на срока на дерогацията 
може да не е оставил достатъчно време за процеса на плащане, който често е многодневен и сложен. 
Азиатски притежател на облигации заяви, че до сряда плащането не е постъпило по сметката на фирмата. 
Русия разполага с 30-дневен гратисен период за двете плащания 
През последните седмици международните облигации на страната на стойност 40 млрд. долара бяха в центъра на 
вниманието, тъй като дебатът за това дали САЩ да поднови лиценза се разгорещи. 
Заместник-министърът на финансите на САЩ Уоли Адейемо заяви по-рано, че плащанията са за сметка на средства, 
предназначени за военните действия на Москва в Украйна и са "знак за успех" на американската политика на санкции. 
Още миналата седмица, обаче, министърът на финансите Джанет Йелън предупреди, че е малко вероятно Вашингтон да 
поднови лиценза. 
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За разлика от повечето случаи на неплатежоспособност, Москва не изпитва недостиг на пари. Погасяването на дълга 
бледнее в сравнение с приходите от износа на петрол и газ - само през април скокът в цените на енергията донесе на Русия 
приходи от 28 млрд. долара. 
Най-високопоставеният руски депутат призова във вторник долната камара на руската Дума да разгледа възможността за 
прекратяване на обслужването на външния дълг, като заяви, че избирателите са недоволни, че Москва продължава да 
плаща, докато националните ѝ резерви, държани в чужбина, са замразени. 
Конфронтация в Европа 
Облигациите не са единствената гореща точка, тъй като финансовото противопоставяне се засилва. 
Санкциите, наложени на Русия заради военната интервенция в Украйна, включват замразяване на около половината от 
валутните резерви на Русия в размер на 640 млрд. долара. 
Според Германия, Европейският съюз вероятно ще се съгласи да наложи ембарго върху вноса на руски петрол "до дни".  
На свой ред руските законодатели подготвят законопроект, който да позволи придобиването на чуждестранни компании, 
които са се оттеглили от пазара в знак на протест срещу действията на Москва в Украйна. 
По-рано агенциите за кредитен рейтинг оценяваха Русия като страна с инвестиционен рейтинг, но след конфликта в 
Украйна основните те обявиха, че спират да я оценяват. 
Сега неизпълнението на задълженията може допълнително да изостри напрежението, тъй като ще попречи на Русия да 
възстанови достъпа си до международните капиталови пазари, докато старите заеми не бъдат напълно изплатени и докато 
не бъдат решени всички съдебни дела, свързани с неизпълнението на задълженията по държавните облигации. 
Предишни случаи на неплащане на дългове, като този в Аржентина, накараха някои кредитори да търсят материални 
активи, като военноморски кораб и президентския самолет на страната. 
Това може да доведе и до пречки пред търговията, ако държави или компании, които обичайно правят бизнес с Русия, 
сами си наложат правила, забраняващи им да правят бизнес със страна, която не изпълнява задълженията си. 
 
√ Кремъл се опитва да избегне финансова криза при скачаща нагоре рубла 
С указ президентът Путин намали от 80% на 50% задължителните продажби на чужда валута от износителите 
Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който изисква от износителите да продават 50% от валутните си 
постъпления на вътрешния пазар вместо досегашните 80%, съобщи ТАСС и добави, че промените влизат в сила от 24 май. 
По този начин властите в Русия решиха да смекчат изискванията към руските износители за задължителните продажби в 
чужда валута (предимно в долари и евро), за да се ограничи  поскъпването на националната валута, коменитраха руските 
медии. 
Това решение се дължи на стабилизирането на обменния курс на рублата и на достатъчното ниво на ликвидност в 
чуждестранна валута на вътрешния пазар, обясни ден преди това Министерството на финансите в съобщение за медиите. 
От 28 февруари руските износители бяха задължени да продават 80% от валутните постъпления по всички 
външнотърговски договори в рамките на три работни дни от получаването им, като на този пазар най-активна беше Банката 
на Русия. Това изискване се отнасяше и за постъпленията от кредитиране и пласиране на дългови книжа от 1 януари 2022 
г. Задължителната продажба на постъпленията в чуждестранна валута беше въведена, след като Банката на Русия изгуби 
възможността да се намесва на пазара в подкрепа на рублата поради замразяването на повечето златни и валутни резерви 
в чужбина, като част от пакета санкции на САЩ и ЕС срещу Русия. 
Кога започна обезценяването на рублата? 
Това се случи в края на февруари след началото на „специалната военна операция в Украйна“ и наложения първи пакет от 
санкции срещу Русия. Най-ниското ниво беше регистрирано на 10 март, когато според данни на Московската борса, 
доларът поскъпна до 126 рубли, а еврото – до 135 рубли. След това, обаче, руската валута започна да укрепва: в края на 
март доларът вече струваше 83.6 рубли, а еврото – 92.9 рубли, припомня независимото бизнес изданието „Ведомости“. 
Тогава представител на банковия регулатор заяви, че данните на Централната банка за най-големите износители за 2021 
г. показват, че дори при липсата на изискване за задължителна продажба, компаниите са продали около 77% от валутните 
си постъпления. Фирмите така или иначе се нуждаят от рубли, за да плащат данъци, да превеждат заплати и да правят 
други разходи, обясняват от Централната банка. 
Въпреки това в средата на април Централната банка на Русия реши да смекчи валутния контрол за секторите извън 
ресурсните и добивните компании и енергетиката, като увеличи срока за задължителна продажба на чуждестранна валута 
от 3 на 60 работни дни. По този повод „Блумбърг“съобщи, че тази и други мерки на руското правителство, въведени след 
обявяването на санкциите, заради нахлуването на Русия в Украйна, са помогнали за укрепването на рублата. Руската валута 
е сред най-добре представилата се през 2022 година спрямо долара от 31-те валути, които „Блумбълг“ наблюдава. 
Последва реакция и на председателя на Руската централна банка Елвира Набиулина, която в края на април, на фона на 
продължаващото поскъпване на рублата, предложи да се въведат нови облекчения: да се отмени задължителната 
продажба на валутни постъпления за износителите на суровини, но да се намали прагът за всички износители да продават 
задължително до 50% от постъпленията си в чуждестранна валута, припомня „Блумбърг“. 
Руските власти, обаче, обясняват укрепването на рублата с рязкото изкривяване на търговския баланс в огромна полза на 
излишъка, както и с временно преустановяване на бюджетните правила за балансиран външнотърговски излишък. 
Експортните потоци остават на предишните нива, докато вносът рязко намалява, обясни по-рано министърът на финансите 
Антон Силуанов. Излишъкът по текущата сметка, особено в сегашната обстановка, когато резервите са замразени (преди 
Централната банка купуваше валута от името на Министерството на финансите, за да покрие свръхпечалбите от 
продажбата на енергийни ресурси, а също така сама попълваше златните и валутните си резерви), принуждават 
Централната банка да работи за укрепване на рублата, обясни министърът. 
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Поради тази причина руските компании също са имали проблеми с продажбата на приходите от износ, съобщава 
"Ведомости". Според изданието, те са се сблъскали със спад в търсенето на долари и евро от страна на вносителите, поради 
ограничаването на вноса. 
Какво ще се случи с рублата? 
Как ще се отрази намаляването на процента на продажбите до 50% от постъпленията в чуждестранна валута коментират 
за „Ведомости“ руски икономисти. Според Евгений Миронюк, експерт по фондови пазари в BCS World, мярката ще доведе 
до намаляване на дневния обем на търговията с евро и долари с една трета, което може да отслаби рублата и да я върне 
на ниво от 72-78 рубли за долар в рамките на 1-3 месеца. Въпреки указа, рублата може да започне да отслабва още през 
следващите няколко дни, допълва експертът. 
В същото време Министерството на икономическото развитие смята, че обменният курс на рублата вече е достигнал своя 
връх, заяви негов говорител в понеделник. 
Във вторник, 24 май, руската рубла укрепна до нива, невиждани от март 2018 г. спрямо долара, като завърши 
международната търговия на цена от 54.350 рубли за един долар, подкрепена от експортно ориентирани руски компании, 
които продават чуждестранна валута, за да плащат данъци, и от лекото облекчаване на капиталовия контрол от страна на 
Министерството на финансите и Централната банка на Русия. В момента рублата е най-добре представящата се валута 
спрямо долара в света, обобщи и „Ройтерс“. 
Периодът на стабилно поскъпване на рублата ще приключи през май, става ясно от месечната прогноза за курса на 
националната валута, изготвена от Министерството на икономическото развитие. Според прогнозите на ведомството, 
руската валута ще започне да отслабва спрямо долара и еврото още през юни и тази тенденция ще се запази през целия 
прогнозен период, благодарение и на последния указ на президента. Очакванията са през декември доларът да струва 
76.4 рубли, а еврото – 82.5 рубли. 
Средният обменен курс на долара през май, според базовия сценарий, ще бъде 67.6 рубли, а на еврото – 70.9 рубли. През 
юни доларът ще поскъпне до 70.5 рубли, а еврото - до 74.3 рубли. 
Психологически ефект върху рублата 
Решението за намаляване на прага за продажба на приходите от износ в чужда валута ще има по-скоро психологически 
ефект върху рублата, а отслабването може да е временно, смята Олег Вюгин, професор във Висшето училище по икономика 
към Националния изследователски университет в Москва. 
И тъй като компаниите се нуждаят от ликвидност в рубли, за да финансират текущите си разходи, понижаване на прага до 
50% може да не доведе до значително намаляване на предлагането на чужда валута, казва директорът по инвестициите в 
акционерното дружество „Локо-инвест“ Дмитрий Полевой. В рамките на един месец ще има опити за постигане на по-
благоприятен обменен курс, допълва икономистът. Ако, обаче, износителите бъдат задължени да продават повече от 50% 
от постъпленията си в чужда валута, нестабилността на валутния курс може да се увеличи, предупреждава Полевой. 
Изискването за продажба на валутни постъпления от страна на износителите не е инструмент за управление на валутния 
курс, предупреждава Вюгин. По-рано Централната банка на Русия купуваше валута и по този начин контролираше 
предлагането на пазара, но сега не може да я купува от външните пазари, защото всички сметки в долари и евро са 
замразени, заяви икономистът. Освен това, чуждата валута не е нужна и на руските граждани, тъй като с нея се плаща за 
чуждестранни стоки и за пътуване в чужбина, което сега е трудно осъществимо, заради наложените санкции. Според 
Вюгин, отслабването на рублата се дължи и на големия спред между покупната и продажната цена на руската валута, 
определян от Централната банка, който в определени дни достига до около 10 рубли за долар, а „това не позволява на 
гражданите да купуват валута, за да я продадат по-късно, когато курсът се повиши“. 
Новата норма за намаляване на обема за задължителна продажба на чужда валута от износителите няма да помогне за 
стабилизиране на курса на руската рубла, само ръстът на вноса или облекчаването на валутния контрол могат да го 
променят, казва Полевой. "Постъпилата валута при износителите трябва да бъде пласирана на някого, а нейното търсене 
сега е слабо. Затова се съмнявам, че новите решения ще доведат до рязко отслабване на рублата, каквато е целта на новата 
норма. За да се промени тенденцията, са необходими фундаментални промени, които да доведат до значително 
увеличаване на търсенето на чуждестранна валута в Русия", прогнозира икономистът Полевой. 
 
√ Анализ: Пазарите на електроенергия с висок дял на ВЕИ ще се нуждаят от ядрена енергия 
Когато пазарите на електроенергия имат висок дял на вятърна и слънчева енергия – целта на много региони по света – по-
ефективно ли е да се построи атомна електроцентрала, вместо да се инвестира допълнително в повече възобновяеми 
енергийни мощности? Отговорът е да, според проучване на Мачиел Мълдер, Синю Ли и Ариен Веенстра от университета 
в Грьонинген. По същество това е, защото ядрената енергия се възползва от високите (оскъдни) цени, когато има малко 
вятър или слънце. Тук авторите обобщават своите констатации, базирани на анализ на холандския пазар на 
електроенергия. Техните сценарии разглеждат широк спектър от променливи, включително използване, цена на улавяне, 
субсидии, експлоатационен живот на централата, намаляване на емисиите и др. Холандското правителство обяви през 
декември 2021 г., че възнамерява да построи две нови атомни електроцентрали. 
Когато пазарът на електроенергия има голямо количество вятърни турбини и слънчеви фотоволтаични източници, каквато 
е амбицията в много страни, е по-ефективно да се изгради ядрена електроцентрала, вместо да се инвестира допълнително 
в повече възобновяеми енергийни мощности. 
Това се дължи на факта, че високият дял на възобновяемите енергийни източници силно намалява цените на 
електроенергията, които могат да се спечелят от инвеститорите във вятърна и слънчева енергия, докато това е много по-
малко при случаите за инвестиции в ядрената енергия, съобщава Energypost. 
Последните могат да се възползват от високите (оскъдни) цени, когато няма вятър или слънце. Въпреки че инвеститорите 
в атомна електроцентрала изискват субсидия, за да направят инвестицията печеливша, подкрепата, която те изискват, е 
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значително по-ниска (за единица продукция) от това, което се изисква от инвеститорите във възобновяеми технологии, по-
специално слънчеви фотоволтаични източници. Това следва от анализ на икономическата стойност на инвестиция в ядрена 
енергия на холандския пазар на електроенергия в сравнение със стойността на допълнителните инвестиции в слънчеви 
фотоволтаични, наземни и офшорни вятърни източници. 
Чрез изследване на икономическата стойност на инвестиция в ядрена електроцентрала при различни сценарии по 
отношение на бъдещия пазар на електроенергия, това проучване има за цел да допринесе за обществения дебат относно 
потенциалната роля на ядрената енергия в нисковъглеродните електроенергийни системи. 
Въпреки че разбирането на икономическата стойност е един от решаващите елементи в обществения дебат, този анализ, 
разбира се, не е достатъчен. За окончателното обществено решение дали да се допусне такава инвестиция или не, също е 
необходимо обсъждане на (еднакво) релевантни аспекти, като въпроси на безопасността, сигурността и околната среда, 
както и общественото приемане. 
Производството от ВЕИ няма да е достатъчно, за да отговори на бъдещия растеж на търсенето 
За да се намалят абсолютните нива на въглеродни емисии, естеството на енергийните системи трябва да се промени 
драстично. Това е причината правителствата да насърчават развитието и използването на възобновяеми енергийни 
източници като слънчева фотоволтаична енергия, вятърни турбини, хидроенергия и биомаса. 
Въпреки тези политики, растежът на възобновяемата енергия вероятно няма да бъде достатъчен за намаляване на 
въглеродните емисии до степента, необходима за постигане на целите за климата. Това е така, защото защото търсенето 
на електроенергия ще се увеличи силно поради електрификацията и производството на водород, обясняват авторите на 
анализа. 
Следователно вниманието все повече се насочва и към друг невъглероден енергиен източник, който е ядрената енергия. 
Холандското правителство, например, наскоро обяви, че ще позволи изграждането на две нови атомни електроцентрали 
в Холандия. 
Ядрената енергетика обаче е силно дискутирана поради предполагаемите рискове за безопасност, сигурност и околната 
среда. Освен това е спорно до каква степен ядрената енергия се вписва в пазарите на електроенергия, които се 
характеризират с високи дялове на слънчева и вятърна енергия, които имат непостоянен характер. 
За да оценим икономическата осъществимост на ядрената енергия, ние сравняваме инвестиция в атомна електроцентрала 
от 1 GW с подобни инвестиции (по отношение на производството) в (повече) слънчеви фотоволтаични, наземни и офшорни 
вятърни турбини. 
Анализ и модели на холандския пазар на електроенергия 
Анализираме до каква степен една АЕЦ може да работи икономически на пазар с висок дял на възобновяеми източници. 
Икономическата стойност на атомната електроцентрала зависи основно от четири фактора: 
a) характеристиките на инсталацията, включително нейните разходи за изграждане и продължителност на строителството, 
експлоатационни разходи и разходи за поддръжка, разходи за гориво, инфлационен риск, разходи за обработка и 
съхранение на отпадъци и разходи за извеждане от експлоатация, 
б) степента на използване (която се нарича коефициент на използване (capacity factor), 
в) защитна цена (capture price) (която е средната цена на електроенергията, която централата действително получава), и 
г) приносът за намаляване на въглеродните емисии. 
Докато първият фактор може да се разглежда като екзогенен, останалите са много свързани с характеристиките и 
функционирането на пазара на електроенергия. 
Симулирахме (почасов) холандския пазар на електроенергия за редица сценарии по отношение на количеството вече 
инсталирани възобновяеми енергийни източници (свързани с целите на правителството) и увеличаването на търсенето на 
електроенергия (свързано с предполагаемите увеличения на електрификацията и производството на водород). 
Тъй като инсталираните мощности в технологиите за възобновяеми източници са свързани с целите на правителството (и 
произтичащите от тях механизми за подкрепа), те могат да бъдат третирани екзогенно. Инсталираният капацитет на 
мощностите, работещи с газ, обаче е резултат от търговски инвестиции и следователно е третиран ендогенно в модела, за 
да се имитира дългосрочната динамика на пазарите на електроенергия. 
Освен това, ние игнорираме разходите за всяко необходимо разширение на мрежата, осъзнавайки, че тези разходи могат 
да бъдат доста различни за спрямо разнообразните технологии за електропроизводство. 
Атомните централи имат по-високи цени за електроенергията 
Изглежда, че без никаква държавна подкрепа, нито една от разглежданите технологии не може да доведе до печалба: 
необходими са субсидии за привличане на търговски инвеститори. 
Размерът на подкрепата обаче се различава в зависимост от технологията. По отношение на строителните и 
експлоатационните разходи на MW, слънчевата фотоволтаична и вятърната енергия са по-евтини от тези на АЕЦ. Въпреки 
това, тъй като производството на възобновяеми енергийни източници зависи от променливите метеорологични условия, 
производството на MW от тези електроцентрали е много по-ниско от производството на MW от атомна електроцентрала, 
която може да работи (почти) през цялото време. 
Разликата в така наречения коефициент на капацитет е особено впечатляваща за ядрена (90%) и слънчева фотоволтаична 
енергия в Холандия (около 10%). Освен това животът на атомната електроцентрала е повече от два пъти по-дълъг от този 
на вятърните турбини и слънчевите фотоволтаични електроцентрали. Освен много по-високото производство на 
инсталирана мощност на MW, атомната електроцентрала е в състояние да улови по-високи цени на електроенергията, тъй 
като те могат да се възползват от високите (при недостиг) цени, докато възобновяемите енергийни източници едва ли 
могат (виж Фигура 1). 
Това важи по-специално при сценарий с вече големи количества производство от възобновяеми източници. Тук е важно 
да се осъзнае, че (модерните) атомни електроцентрали са в състояние да работят по много по-гъвкав начин, отколкото 
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често се предполага. В резултат на това една атомна централа изисква по-малко субсидии за единица произведена 
електроенергия. 
 

 
Фигура 1: Защитна на цена (capture price) за технология за различни сценарии и варианти на политика (евро/MWh). 
Забележка: Сценариите са посочени на оста x; Базовото ниво е калибрирано според ситуацията на холандския пазар 
през 2019 г. „Средни възобновяеми източници“ отразява целта на холандската политика за 2030 г.; „Високи 
възобновяеми източници“ отразява амбицията на политиката за 2050 г.; „Средно увеличение на търсенето“ се 
отнася до увеличение на общото натоварване с около 25%, а „високо увеличение на търсенето“ се отнася до 
увеличение на общото натоварване от около 60%. Вариантите на правилата и политиките са обозначени с 
различните цветове. „Повече ядрена“ означава 1 GW електроцентрала, „повече слънчева“ (допълнително) увеличение 
на слънчевия капацитет, което също дава същото производство като атомната електроцентрала; Както и за 
вятърна енергия на сушата и в морето. 
 
Ядрената енергия има най-ниски разходи за намаляване на въглеродните емисии 
Тъй като както ядрените, така и възобновяемите енергийни източници допринасят за намаляване на въглеродните емисии, 
в анализът се изчислява и размера на намаляването на емисиите от различните видове инвестиции. Изглежда, че една 
инвестиция в атомна електроцентрала води до приблизително подобно намаляване на емисиите като инвестициите в 
повече вятърна или слънчева енергия. 
По отношение на необходимата субсидия за единица намаление на емисиите обаче, инвестицията в ядрена 
електроцентрала е по-ефективна от инвестициите в повече слънчеви фотоволтаични или вятърни. Това важи по-специално 
в сценарии, при които вече има голямо количество възобновяеми източници (виж фигура 2). Това се дължи главно на по-
ниските цени за улавяне на възобновяеми енергийни източници, когато вече има голямо количество ВЕИ, инсталирани на 
пазара на електроенергия. 
 

 
Фигура 2: Разходи за намаляване на емисиите въз основа на необходимата субсидия, по технология за различни 

сценарии и варианти на политика, в евро/тон въглерод 
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Резултатите са стабилни при промяна на хипотезите 
Тези резултати не се променят значително, когато се използват други разумни предположения. Разходите за изграждане 
и извеждане от експлоатация на атомна електроцентрала трябва да бъдат поне два пъти по-високи от предполагаемите, 
за да се получи подобна необходима субсидия като тази за фотоволтаичната електроцентрала. 
По-малко драматични увеличения на предполагаемите разходи за строителство обаче не променят горните заключения. 
Казано по различен начин, разходите за изграждане на слънчеви електроцентрали трябва да се намалят с повече от 50 
процента, за да се достигне до необходимото ниво на субсидия, подобно на ядрена електроцентрала. 
Промяната на предположението относно експлоатационния живот на атомните електроцентрали не влияе реално на 
резултатите. Резултатите също изглеждат стабилни за различни стойности на дисконтовия процент. Освен това резултатите 
не се променят съществено, когато приемем по-висока степен на гъвкавост в рамките на пазара на електроенергия, което 
може да се случи в бъдеще поради инвестиции в съхранение и по-нататъшна международна интеграция на пазарите. 
И накрая, атомната електроцентрала печели повече от по-високите цени на газа и въглерода, отколкото слънчевите 
фотоволтаични и вятърни турбини, тъй като е в състояние да работи в часове, когато са необходими газови 
електроцентрали и определя цената на електроенергията поради липса на вятър или слънце. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се разменя за 1,0652 долара 
Курсът на еврото днес запази стабилни нива и остава твърдо над 1,06 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0652 щатски долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0656 долара. 
 
√ Шефът на Световната банка предупреди за глобална рецесия 
Инвазията на Русия в Украйна може да предизвика глобална рецесия, тъй като цените на храните, енергията и торовете 
нарастват. Това заяви президентът на Световната банка Дейвид Малпас, цитиран от Би Би Си. 
По време на бизнес събитие в САЩ Малпас каза, че за него е трудно да си представи ситуация, в която избягваме рецесия. 
Той също така каза, че поредица от локдауни в Китай, докато страната се бори с най-тежката вълна от COVID-19 от началото 
на епидемията там, увеличават опасенията от забавяне на икономиката. 
„Докато гледаме глобалния брутен вътрешен продукт... в момента е трудно да видим начин за избягване на рецесия“, каза 
Малпас, без да дава конкретна прогноза. 
„Мисълта, че цените на енергията могат да се удвоят, сама по себе си се достатъчна, за да предизвика рецесия“, добави 
той. 
Миналия месец Световната банка намали прогнозата си за глобалния икономически растеж за тази година с почти пълен 
процентен пункт до 3,2%. 
Малпас също така отбеляза, че много европейски страни все още са твърде зависими от Русия за вноса на петрол и газ. 
На виртуалното събитие, организирано от Търговската камара на САЩ, шефът на Световната банка заяви, че Русия за 
намаляване на доставките на газ могат да доведат до „значително забавяне“ на икономиката на региона. 
Малпас заяви, че по-високите цени на енергията вече тежат на Германия, която е най-голямата икономика в Европа и 
четвъртата по големина в света. 
Развиващите се страни пък са засегнати от недостиг на торове, храна и енергия, посочи той. 
Президентът на Световната банка изрази загриженост и относно блокадите в някои от големите градове в Китай, 
включително финансовия, производствен и транспортен център в Шанхай, които по думите му ще имат големи 
последствия за света. 
„Китай вече преминава през известно свиване на пазара на недвижимите имоти, така че прогнозата за растежа на Китай 
през 2022 г. бе значително понижена още преди нахлуването на Русия в Украйна“, каза той 
„Последва вълната от COVID-19, която предизвика блокади, понижавайки допълнително очакванията за растежа на Китай“, 
добави той. 
 
√ Икономическата ситуация в Китай е по-лоша, отколкото в началото на пандемията 
Китайският премиер Ли Къцян направи мрачна констатация за националната икономика, засегната от антиковидните 
ограничения, с мнението, че тя изживява "критичен момент" заради трудности, "още по-значителни, отколкото през 2020 
г.", предаде Франс прес. 
Връхлетян преди месеци от нова епидемична вълна, Китай прилага стратегия за "нулев ковид“, целяща да сведе до 
минимум броя на жертвите, по-специално чрез локдауни като въведения в Шанхай в началото на април. 
Твърдо защитавана от президента Си Цзинпин, тази здравна политика се отразява зле на икономиката – много фирми се 
затварят, заводи работят с по-бавно темпо, внася се объркване в производствените вериги.  
От март-април икономическите показатели, отразяващи състоянието на трудовия пазар, промишлената продукция, 
консумацията на ток и превоза на стоки, видимо са спаднали, заяви вчера Ли Къцян на видеоконференция с представители 
на местните власти. 
"Трудностите, в известен аспект и в известна степен, са още по-значителни, отколкото през 2020 г., когато епидемията 
нанесе тежък удар" на страната, изтъкна той, цитиран от агенция Синхуа. 
През май Китай съобщи за най-слаби икономически резултати от две години насам, крайно ниско потребление и 
безработица, близка до абсолютния рекорд, припомня БТА. 
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Това е "критичен момент, който ще определи икономическата тенденция за цялата година. Трябва да се възползваме от 
този прозорец, за да върнем икономиката в правия път", призова вчера Ли Къцян. 
Забавянето на икономиката може да се окаже пагубно за набелязания като цел от Пекин растеж с 5,5 на сто тази година, 
при това преди планирани за есента избори, когато се очаква Си Цзинпин да бъде преизбран начело на Китайската 
комунистическа партия. 
 
√ Цените на петрола продължават да растат 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, удължавайки предпазливото рали през тази седмица, 
докато усилията на ЕС за въвеждане на забрана за вноса на петрол от Русия остават без резултат зараади опозицията на 
страни като Унгария, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време  сортът Брент поскъпна с 0,43 долара, или 0,38%, до 114,5 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,52 долара, или 0,47%, до 110,8 долара за абрел. 
По-голямо от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ през седмицата до 20 май, заради нарастващия 
износ, подкрепи пазара в сряда. 
„Фокусът върху петролните пазари е върху срещата на върха на ЕС, която ще се проведе следващата седмица. По време на 
срещата ще бъде направен нов опит за споразумение за общоевропейско ембарго върху руския петрол“, посочи в бележка 
Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
В сряда председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази увереност, че споразумението за ембарго може да 
постигнато преди следващото заседание на Съвета на 30 май. 
Унгария продължава да е основаната пречка пред постигането на единодушно решение, което е нужно за приемането на 
новия пакет от европейски санкции. Унгария настоява за около 750 милиона евро, за да модернизира своите рафинерии и 
да увеличи капацитета тръбопровод от Хърватия, преди да се откаже от руския петрол. 
Дори и без официална забрана, на пазара се търгува много по-малко руски петрол, тъй като купувачите и търговските къщи 
избягват да работят с доставчици на суров петрол и горива от страната. 
Прогнозното увеличение на добива на петрол до рекордно високо от 5,2 милиона барела на ден в Пермския басейн на 
Съединените щати е малко вероятно да компенсира загубата на 2 до 3 милиона барела от Русия, каза анализаторът на 
Commonwealth Bank Вивек Дар. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Позициите в управлението и стабилността на коалицията – зам.-председателят на НС Кристиан Вигенин 
- Приоритетите в Европа и справянето с кризите - евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк 
- Какви са плановете за строителство и поддръжката на пътища. И още: за диалога с превозвачите – депутатът от 

"Продължаваме промяната" Йордан Терзийски 
- Незаконните погребения край Банкя - каква е схемата и как продължава разследването 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Кой е погребалният агент, мамил близки на починали, че е кремирал телата на покойниците, но вместо това ги 

погребвал тайно в гора край Банкя 
- Отвлечен ли е изчезналият търговец на криптовалута Александър Алтънбашев? По какви версии работят 

разследващите 
- Почивката на морето – по-скъпа от миналото лято. Колко ще струва седмица в хотел, къмпинг или квартира? 

Сметките - в „На твоя страна” 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 1 юли загрява с ценови взрив откъм парното: искат 29-332%, дават им 30-50% 
в. 24 часа - ГЕРБ иска 24 май да смени 3 март - не бил свързан с битки, а само с триум на духа 
в. Телеграф - Инфлацията изпари 80 000 депозита 
в. Труд - Петков плаши ДПС с американците 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Европа няма представа как да плаща сметки за руски газ, но засега оставките са спрени само за Полша и 
България 
в. 24 часа- Здравната каса със спрян достъп до базата данни на пациентите 
в. 24 часа - Кредитите с 500 млн. лв. повече от спестеното за година 
в. 24 часа - Нинова разпореди три комисии да следят няма спекула при мерките срещу полуделите цени 
в. Телеграф - Премиерът от Давос: До края на годината трябва да сме независими от руския газ 
в. Телеграф - Царевна остава блокиран в Мариупол 
в. Труд - Роенето на университети тръгва отново  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красимир Катев, финансист: Еврото няма да качи инфлацията - с такива страхове нови играчи търсят позиция 
след избори 
в. Телеграф -- Полярник №1 проф. Христо Пимпирев: Войната в Украйна стигна и до Антрактида 
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в. Труд - Професор Лиляна Симеонова от Института за балканистика към БАН пред "Труд": Бизнесът с фалшиви реликви и 
мощи е печеливш от векове 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще има ли наистина изявени експерти във важните регулаторни органи на държавата 
в. Труд - Войната (за момента) не се отразява негативно на пазара на труда 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 май 
София. 

- Комисията за превенция и противодействие на корупцията ще покани на изслушване на утрешното си заседание 
/26.05.22/ председателят на ДАНС, директорът на ГДБОП, зам-министърът на земеделието и представител на 
фирмата, осъществявала дейността до този момент. Целта е установяване на фактите по отношение на 
фитосанитарния и ветеринарен контрол на границата с Турция при ГКПП “Капитан Андреево”, както и 
получаването на данни за досегашната практика, и има ли съмнения за извършвани нарушения. Прилагаме и 
текста на изявлението на г-н Камбарев. 

- От 11.30 часа в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание, площад „Народно събрание“ 
№ 2 министърът на туризма Христо Проданов ще открие фотоизложбата „65 години к.к. „Златни пясъци“ . 

- От 11.45 часа в МВнР ще се проведе брифинг на министър Теодора Генчовска по повод посещението на министъра 
на външните работи на Кралство Саудитска Арабия - принц Фейсал бин Фархан ал Сауд. Двамата министри ще 
проведат среща на четири очи, а след това са предвидени и пленарни разговори между двете делегации. 

- От 14.45 часа в аула "Максима" на УНСС – университетът ще бъде домакин на най-значимото събитие в историята 
на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU до момента – разширяването на консорциума с още два 
икономически университета. 

- От 13.00 часа в централата на ПП „АБВ“ на ул. „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция. Темата е „ Енергийната 
сигурност и интересите на бита“. 

- От 15.30 часа в зала Пресклуб в сградата на пл. „Княз Александър I” №1 Комисията по туризъм ще проведе редовно 
заседание. 

- От 16:30 часа в зала 356 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I Батенберг“ № 1 в рамките на 
заседанието на Комисията по здравеопазване към 47-то Народно събрание, по инициатива на БЪЛГАРСКОТО 
ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ ще се проведе дискусия на тема „Хроничното бъбречно заболяване – неподозирано 
предизвикателство пред здравната система на Република България“. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по теми, свързани с изграждане на 
обекти с обществена значимост на територията на общината. Във втория панел на срещата, участници в TEEN 
BOOM FEST ще представят подробно програмата за фестивала. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Аулата на Международния дом на учените в к.к. Св. Св. Константин и Елена, ще се проведе 
пресконференция по повод IX конгрес по хранене. 

- От 15.00 часа, в сградата на Окръжен съд Варна, площад "Независимост" 2, зала на Апелативен съд ще се обобщят 
резултатите от проведената кръгла маса на тема „Ролята на правната помощ за координирането на защитата на 
жертвите от домашно насилие“. 

*** 
Враца. 

- Oт 11.00 часа, в залата на Областна администрация – Враца, ет. 6 ще се проведе брифинг относно извършените 
дейности от страна на Областна администрация – Враца по организацията и обезпечаването на 74-тия Национален 
туристически поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“ 2022 г.  

*** 
Добрич. 

- От 13.30 часа в малката заседателна зала на Община Добрич ще се състои пресконференция по повод стартът на 
стартира договора за дейността на вътрешен оператор Общинско дружество „Градски транспорт“ ЕООД. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Кюстендил. 

*** 
Несебър. 

От 10.00 часа в хотел „Сол Несебър Ризорт“, в Несебър ще бъде открита шестата годишна среща на Националната 
рибарска мрежа. Темата на форума е „Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и 
аквакултури“ и има за цел участниците да се запознаят и да обсъдят решенията за справяне с дългосрочното 
влияние на COVID кризата и войната в Украйна и да бъдат набелязани мерки за преодоляване и ключови действия 
за устойчиви риболов и аквакултури. Специален акцент в програмата е Стратегията за устойчив риболов и 
аквакултури в Средиземно и Черно море до 2030 г. Програмата предвижда и обмен на знания и споделяне на опит 
от изминалия програмен период с представяне на проекти на МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен.“.  
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*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа ще се проведе пресконференция и проверка на МВЕЦ „Кадиево“. За желаещите има осигурен 
организиран транспорт Пловдив – Кадиево –Пловдив. Тръгване: в 10.25 ч. от спирката на хотел „Тримонциум“, 
Пловдив, в посока Централна гара 

- От 10.00 часа ще се проведе пресконференция на тема "Мобилна творческа мрежа за изкуство и култура", която 
ще се проведе в подножието на Младежки хълм (до бившия Пионерски дом) на територията на новоизграждащата 
се събитийна зона в Пловдив - Plovdiv Stage Park.  

*** 
Търговище. 

- От 17.30 часа в Художествена галерия „Никола Маринов“ ще бъде открита изложбата „50 години изкуство“ на 
Исмет Чавишоглу.  

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа Кризисният областен център ще проведе заседание в Областна администрация – Хасково. 
 
*** 
Шумен. 

- От 11:30 часа министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще даде официален старт на нови 
производствени мощности в завода на най-големия български производител на алуминиеви продукти „Алкомет“ 
АД (адрес: Втора Индустриална зона-Шумен). 

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

