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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Получаваме пак руски газ, но през Гърция 
Коментар на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Той е и изпълнителен директор на 
„Стара планина холд”. От м.г. е ротационен председател на Асоциацията на българските работодатели и зам.-председател 
на Националния съвет за тристранно сътрудничество и зам.-председател на Икономическия и социален съвет. 
Гърция казва - платихме в евро. И са прави. Те са превели евро. Но имат и сметка в рубли, която Газпромбанк им заверява 
след превалутиране на борсата и от където рублите се превеждат автоматично на Газпромекспорт. И Газпром казва - 
Гърция плати в рубли. И те са прави, защото собствеността на газа преминава към клиента, когато доставчика си получи 
рублите. 
И да. След като наредят еврата (доларите) клиентите не трябва да правят нищо друго. 
Е, това беше изяснено от началото на април. Добре, че гърците, за разлика от нас, го разбраха. Иначе щяха да им врътнат 
и на тях крана. А от там и на нас, т.к. ние получаваме пак руски газ, но през Гърция. По-скъпо, от по договора с 
Газпромекспорт, който имаме. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев обясни как сега получаваме пак руски газ, но по-скъпо и през Гърция 
Добре, че гърците, за разлика от нас, го разбраха. Иначе щяха да им врътнат и на тях крана  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал направи актуален коментар в своя Фейсбук по 
проблема с газовите доставки за България. Той е и изпълнителен директор на „Стара планина холд”. От м.г. е ротационен 
председател на Асоциацията на българските работодатели и зам.-председател на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество и зам.-председател на Икономическия и социален съвет. 
Гърция казва - платихме в евро. И са прави. Те са превели евро. Но имат и сметка в рубли, която Газпромбанк им заверява 
след превалутиране на борсата и от където рублите се превеждат автоматично на Газпромекспорт. И Газпром казва - 
Гърция плати в рубли. И те са прави, защото собствеността на газа преминава към клиента, когато доставчикът си получи 
рублите. 
И да. След като наредят еврата (доларите) клиентите не трябва да правят нищо друго. 
Е, това беше изяснено от началото на април. Добре, че гърците, за разлика от нас, го разбраха. Иначе щяха да им врътнат 
и на тях крана. А от там и на нас, т.к. ние получаваме пак руски газ, но през Гърция. По-скъпо, от по договора с 
Газпромекспорт, който имаме. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът: Искаме газ на най-добра цена, произходът няма значение 
"Искаме газ по възможност на най-добра цена, произходът няма значение. Има значение цената и кога цената е по-ниска 
- когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредник". Това коментира пред БТВ председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България  Васил Велев. 
"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 начин такъв, че продавачът да може да ползва парите си", разясни 
Велев. Преди ден 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 страна на "Газпром", или на нарушаване на 
санкциите от страна на компании в някои държави членки. 
"Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Някакво "искам хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите". И 
за да си ползва продавачът парите, той трябва да ги получи на място, където не могат да му ги блокират. Това място е в 
рубли, защото ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки и могат да бъдат 
блокирани", коментира още Васил Велев.   
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√ 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 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“, 
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). „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 в ефира на 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 Велев. 
 
Дневник 
 
√ Щетите са недооценени: COVID-19 вече е най-масовата болест сред работещите  
Близо 5 млн. работни дни са загубени за българската икономика в резултат на COVID - кризата само през миналата година. 
Всеки десети болничен лист, издаден през годината, е заради това заболяване, а заедно с увеличените с над 50% карантини 
и непотвърдените с клинични изследвания случаи, делът им вероятно е още по-голям. 
Така COVID-19 през миналата година стана най-разпространеното заболяване (четвърта позиция година по-рано) като 
издадените за него болнични са с 50% повече от втората по разпространение болест (виж графиката по-долу в текста). 
Това следва от статистическите данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за изплатените през 2021 г. болнични 
листове. Числата, оповестени от института, очертават пореден аспект от проявленията на пандемията, която затвори някои 
бизнеси, прекъсна веригите на доставки и показа липсата на готовност у властите да задават правила в извънредни 
ситуации. 
НОИ не прави разбивка за размера на средствата, изплатени за болничните с различни диагнози, но за платените суми по 
това перо може да се съди по средното обезщетение, което възлиза на 42 лв. дневно. 
Работодатели коментират, че високата заболеваемост по време на пандемията е свързана с изплащане на сериозни 
средства, които са влошили "крехкото финансово здраве" на фирмите, а щетите, понесени от бизнеса, ще останат 
недооценени. Отбелязват и редица странични ефекти от разпространението на коронавируса, каквито са психическите 
травми върху работната сила. И настояват държавата да разполага с предварително подготвен план за действие в 
условията на пандемия, който да е съгласуван и проигран с компетентните ведомства, организации и бизнес, така че да не 
се стига до погрешни организационни решения, както в началото на пандемията. 
Всеки десети болничен е заради COVID-19 
За 2021 г. на 797 813 човека (26.22% от осигурените във фонд Общо заболяване и майчинство) са платени обезщетения за 
близо 600 млн. лева. за общо заболяване. Болничните им листове са 1.68 млн. за 14.4 млн. работни дни. През 2020 г. от 
НОИ са изплатени 535.6 млн. лева за близо 14 млн. работни дни. За 2019 г. изплатената сума е 489.2 млн. лева. за 14.3 млн. 
работни дни. 
Идентифициран COVID-19 e с най-висок дял през миналата година, изпреварвайки острите инфекции на горните дихателни 
пътища и бронхитите. За периода са издадени 283 484 такива болнични със средна продължителност 17.6 дни, което прави 
10.05% от общия брой и с 50% повече от втората по значимост диагноза. 
След началото на пандемията Световната здравна организация въведе нови кодове за отчитане на COVID-19 от медиците. 
Вирусът е идентифициран когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на 
клиничните признаци или симптоми. 
Когато вирусът е неидентифиран медицинските специалисти издават болничен лист с друг код. В тези случаи заболяването 
е диагностицирано клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични, 
сочи информация от Министерството на здравеопазването. Такива са други 72 409 случая през миналата година. Средната 
им продължителност отново е относително висока - 10.9 дни. 
През 2020 г. в първата година на епидемията болничните за идентифициран COVID-19 са четвърти по брой - 113 914 с 4.29% 
дял. С неидентифициран COVID-19 за този период са били 32 198 човека. 
Така през миналата година и двата вида COVID болнични са се увеличили над два пъти спрямо 2020 г. 
Според наредбата на здравните власти, която важеше през 2021 г., хората с официален позитивен резултат (от тест, 
направен в сертифицирана лаборатория) подлежаха на 14-дневна изолация, а контактните им - на 10 дневна карантина. В 
началото на тази година това правило бе променено и сроковете вече са съответно 10 и 7 дни. 
Съгласно Кодекса за социално осигуряване обезщетението за първите 3 работни дни от временната неработоспособност 
се изплащат от работодателя и представлява 70% от среднодневното брутно възнаграждение. Останалите дни се изплащат 
от НОИ (80% от надницата).. 
И обезщетенията за карантина се увеличават 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/01/11/4301696_novite_covid_pravila_suvpadnaha_s_karantiraneto_na/


3 

 

През годината на 367 122 човека (12.07%) са изплатени над 109 млн. лева заради гледане на болен човек или карантина. 
Отново не се прави разбивка по вид на заболяването, но наличните данни показва значително увеличение на болничните 
по тази причина. 
За 2020 г. общият брой на хората с платени обезщетения за гледане на болен човек или карантина са 239 315, като на тях 
са издадени 318 650 болнични листа. Така увеличението при тази група е повече от 50%. То е още по-голямо в сравнение 
с 2019 г., когато такива обезщетения са получили под 105 хил. души. 
От 2022 г. и родители на ученици до 12 г., които не посещават училище поради карантина ще имат право на болничен - 
четете тук. 
Реакцията на бизнеса 
"Повечето предприятия със сигурност са си направили равносметка, но загубите от болнични далеч не са единствените", 
коментира за "Дневник" Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Най-големите загуби най-вероятно са от пропуснати ползи. Отделен въпрос е, че COVID вълната нанесе и определени 
психически травми на различни сегменти от работната сила. По този въпрос има задълбочени изследвания, проведени в 
различни държави. Те могат в известна степен да се екстраполират и за българската реалност, но истината е, че голяма 
част от загубите са трудни за оценка. На практика, щетите понесени от бизнеса ще останат недооценени", каза той. 
По думите му пандемията е утежнила проблема с изплащането на първите три дни от болничния за сметка на бизнеса, но 
не очаква това да доведе до преосмисляне на това правило. 
"Синдикатите всячески саботират отмяната на тази временна мярка, макар че техните лидери знаят прекрасно, че точно 
мярката за трите дни беше договорена като временна в началото на 2010 година и беше предвидена да е в сила за една 
година", добави Иванов. 
На въпрос дали държавата и бизнесът трябва да се подготвят по-добре за възможни бъдещи подобни ситуации, Иванов 
отговори, че в много страни, подобни сценарии, свързани с всякакви възможни бедствия се разработват от специалистите 
по национална сигурност и от математици. 
Проф. Григор Димитров, главен директор в център "Работодателски интереси" към Българска стопанска камара заяви за 
"Дневник" че високата заболеваемост по време на пандемията е свързана с изплащане на сериозни средства, които са 
влошили "крехкото финансово здраве" на фирмите. 
По думите му е наложително държавата да има предварително подготвен план за действие в условията на пандемия, 
който да е съгласуван и проигран с компетентните ведомства и организации. 
"Липсата на подобен план, както беше в нашата ситуация, доведе до много противоречиви и често необмислени решения 
и действия на управляващите, които затрудниха бизнеса в неговата дейност и бяха свързани със значителни загуби за 
него", каза Димитров пред "Дневник" и даде за пример контролно-пропускателните пунктове около населените места при 
първия "локдаун". "Заедно с това, необходимо е да се създаде практика и целеви обучения, които да подпомогнат бизнеса 
при подготовката на собствени планове за действия в подобни ситуации", добави той. 
COVID-19 става професионална болест 
Европейският съюз ще признае коронавирусната инфекция за професионално заболяване според споразумение, 
постигнато от европейските държави и представители на синдикатите и работодателите, съобщи Европейската комисия в 
четвъртък (19 май). 
Комисията ще издаде препоръка COVID-19 да бъде включен в списъците на професионалните заболявания в европейските 
държави до края на годината в секторите на здравеопазването, социалните грижи и оказването на помощ по домовете, а 
в условията на пандемия - и в сектори, в които има огнища на болестта при дейности с доказан риск от инфекция. 
Промяната ще позволи работниците, които са се заразили, докато са били на работа с COVID-19, да получат права, 
включително обезщетение, ако това е предвидено от националното законодателство. 
Според българското законодателство и съгласно условията и реда, определени с Кодекса за социално осигуряване, при 
трудова злополука и професионална болест осигурените или техните наследници имат право на на парични обезщетения 
за временна неработоспособност, парично обезщетение при трудоустрояване, лична или наследствена пенсия за 
инвалидност, парични помощи за профилактика и рехабилитация и еднократна помощ при смърт. 
Ако бъде призната за професионална болест, тя ще е със сигурност най-често срещаната такава, тъй като в момента с най-
много болнични листове през годината в категорията е счупване на долния край на лъчевата кост - 490 листа. 
 
 
 
  
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Коалиционният съвет заседава - Северна Македония е във фокуса 
Заседание на коалиционния съвет ще се проведе в последния ден от седмицата. Темата Северна Македония ще е във 
фокуса на обсъжданията в коалицията. 
Заседанието, което трябваше да се проведе във вторник, се отложи за днешния петък. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/12/4345401_promeni_v_zakona_predvijdat_vuvejdane_na_bolnichen_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/05/19/4348311_es_priznava_covid-19_za_profesionalno_zaboliavane/
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По думите на депутати от управляващото мнозинство - заради настояването на "Има такъв народ" на него да присъства 
поканен от формацията експерт по спорните въпроси между България и РСМ. 
 
√ Президентът Радев и външният министър на Саудитска Арабия обсъдиха енергийната диверсификация 
Перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на високите технологии и приложението им в 
енергетиката и сигурността обсъдиха президентът Румен Радев и министърът на външните работи на Кралство 
Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, който е на посещение у нас. Двамата се срещнаха днес на 
„Дондуков“ 2. 
Румен Радев и Фейсал бин Фархан Ал Сауд отбелязаха отличните двустранни отношения между двете държави, които имат 
потенциал да се надграждат в редица сектори от взаимен интерес. 
„През 2021 г. двустранната търговия бележи значителен ръст от близо 90% и достигна 313.2 млн. долара спрямо 
предходната година, а българският износ се е увеличил с 96% и възлиза на 233.8 млн. долара“, заяви държавният глава 
и посочи, че активният стокообмен е оптимистичен знак за засилване на сътрудничеството. 
Президентът посочи, че български фирми имат капацитета да се включат в реализирането на целите, залегнали в 
стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“. 
Румен Радев и Фейсал бин Фархан Ал Сауд бяха единодушни, че преминаването към климатично неутрална индустрия 
трябва да се случва с предвидими стъпки, които да гарантират конкурентоспособността и стабилността на икономиката. 
Диверсификацията на енергийните източници и постигане на кръговата икономика и производството на зелена енергия 
също бяха сред темите на разговора. 
 
√ Асен Василев да оглави нов орган за националната сигурност, предвижда законопроект 
Нов извънреден орган ще защитава националната сигурност. Начело на Междуведомствения съвет, който ще брани 
държавата от рискове за икономическата и финансовата система, застава финансовият министър Асен Василев. 
Новият орган ще бъде конструиран чрез специален закон - за мерки за превенция и защита на националната сигурност от 
рискове за икономическата и финансовата система на държавата. 
БНР разполага с проект, който е бил обсъждан на финансовите експертни съвети при финансовия министър Асен Василев. 
Тъкмо той ще оглави Междуведомствения съвет, в който ще влизат заместник-министрите на правосъдието, външните и 
вътрешните работи, на икономиката и индустрията, зам.-директорите на НАП и ДАНС. Той ще бъде консултативен орган 
към Министерския съвет. 
Предвижда се да бъдат създадени два национални списъци - на лицата и свързаните лица, за които има събрани данни, 
че използват с престъпни цели високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в киберпространството 
или нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници или пък се опитват да трансферират чрез български банки 
средства с неустановен произход, както и злоупотреби със средства на ЕС. 
Извънредността се състои в следното - включването в един от двата национални списъци ще е основание за започване на 
проверка по Закона за противодействие на корупцията, и най-важно - отнемане на незаконно придобито имущество. Т.е. 
замразяване на активи, дейност и спиране на изпълнението на договори може да става без да има постановена присъда. 
Изрично е казано, че ако учредител или председател на политическа партия и коалиция бъде включен в черен списък, на 
формацията няма да се предоставя държавна субсидия. Както и че предоставянето на информация на новия орган не може 
да бъде отказано от съображения за банкова, търговска, държавна или служебна тайна. 
Засега проектозаконът няма одобрение на коалиционните партньори. 
 
√ Законът за опазване на околната среда предизвика спорове в парламента 
Противопоставяне на управляващи и опозиция, но и вътре в самата коалиция по дебата на второ четене за Закона за 
опазване на околната среда. 
Управляващите се разделиха в мнението си на една или две инстанции трябва да се обжалват решения за обекти от 
национално значение. Част от БСП са на мнение, че с възможността за обжалване на 2 инстанции се бавят големи 
инфраструктурни проекти като строежа на пътни връзки и магистрали. 
На друго мнение са други представители на БСП, от Продължаваме промяната, Демократична България и ресорния 
министър, който определи втората инстанция като гаранция. 
"Законопроектът е внесен в деня на конституирането на НС. Той беше на трупчета и чакаше да бъде изваден от 
въртележката на коалиционните пазарлъци. Истината е, че забавянето е една проста добавка от ГЕРБ - 
двуинстанционно производство", каза Младен Шишков от ГЕРБ-СДС. 
Ако продължаваме да подкрепяме едноинстанционното производство - ще има проблем с ЕК за големите 
инфраструктурни проекти, смята Зорница Стратиева от ДБ. 
"Искаме гарантиране на опазване на околната среда. Но искаме и ускоряване на големите стратегически 
инфраструктурни проекти. Нормално ли е да не бъде направена магистралата към Гърция и магистрала "Черно 
море", попита Борислав Гуцанов от БСП. 
Крум Зарков обаче се дистанцира от колегата си и парламентарната група на социалистите. 
Ако е без втора инстанция - един проект минава, друг не минава. Напоследък природозащитници, синдикати и 
стачници - всеки, който застане срещу едрия капитал, е прът в колелото на развитието.", коментира той. 
"Продължаваме промяната" подкрепят връщането на втората инстанция: 
"Ние дойдохме с амбицията за реформа на съдебната системата, да защитаваме нашите гласоподаватели - дали ще 
изпълним това или ще се плъзнем. Тук въпросът е - втората инстанция се маха - за да може някой да държи властта", заяви 
Александър Дунчев. 
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Според Пламен Абровски от ИТН дебатът се превърнал в това - има ли правосъдие в България или не. 
"Заради така наречените "зелени талибани" ще има забавяне на проекти", смята Цончо Ганев от "Възраждане". 
Министър на околната среда и водите Борислав Сандов подчерта, че втората съдебна инстанция е гаранцията, че даден 
проект има обективно преглеждане на обстоятелството на първата инстанция. 
"Разбирам и другата страна - не трябва да има забавяне за тези важни проекти", коментира Сандов. 
От ГЕРБ обвиниха управляващите, че КЕВР все още не обявяват цените за парното и тока. Казват, че хората трябва да знаят 
какво предстои и изразиха съмнение, че зад това мълчание може да се крие сериозно увеличение на цените. 
 
√ Кабинетът ще освободи председателя на Агенцията за българите в чужбина 
Министерски съвет ще заседава на 27 май. 
От оповестения дневен ред за заседанието става ясно, че кабинетът ще приеме решение за освобождаване на 
председателя на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Предложението е на министъра на външните работи 
Теодора Генчовска. 
Председател на Агенцията към настоящия момент е Тодор Ванчев, който беше назначен на поста през октомври миналата 
година. 
С друго свое решение правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за тази година по предложение на Бойко Рашков. 
Традиционно премиерът води заседанието с вицепремиерите и министрите с начален час 10.00, но тази седмица това ще 
се случи от 12.30 ч. 
 
√ Ще продължават ли да растат цените на горивата? 
Ще продължават ли да растат цените на горивата и възможно ли е да се правят прогнози. Според икономиста Калоян 
Стайков войната ще задълбочи инфлационните процеси. 
Подготвяните отстъпки няма да бъдат ефективни, коментира икономистът в "Денят започва". По думите му самият размер 
на тези мерки - 25 стотинки, е недостатъчен. 
Мярката е конструирана така, че дава възможност за злоупотреби, каза още Калоян Стайков. Според него при горивата 
проблемът е от години и разминаването в цените трябва да се търси в родната рафинерия. 
"При горивата не виждаме сериозно намаление, там големият проблем е рафинерията в България, която е основният 
доставчик. Този проблем е от години, има недобре функциониращ пазар на горивата в България. "Лукойл" купува 
петрол през посредник, който лобира точно тази разлика между цената на петрола, която поевтиня значително и 
цената на която се продава, съответно високите цени на горивата у нас", допълни Калоян Стайков.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев е разговарял по телефона с полския си колега Дуда 
Държавният глава Румен Радев е провел телефонен разговор с президента на Полша Анджей Дуда, съобщава 
прессекретариата на държавния глава. 
Радев и Дуда са обсъдили ситуацията в Украйна и средата за сигурност в региона, като са изразили солидарност към 
украинския народ и подкрепа за европейската перспектива на страната. 
Двамата президенти са обсъдили и разширяването на НАТО, укрепването на отбранителния и възпиращ потенциал на 
Алианса, както и процесът на европейска интеграция на Западните Балкани. 
 
√ Поскъпването на туристическите пакети e между 10 и 20 на сто 
Поскъпването туристическите пакети заради цената на горивата и суровините е между 10 и 20 на сто. В последните месеци 
има засилено търсене на всякакви продукти и услуги, свързани с пътуванията, показват данните на Асоциацията на 
българските туроператори и туристически агенти. 
30% е ръстът в записванията за ваканции на българите в сравнение с миналата година. 
Заради икономическата несигурност резервациите се правят в последния момент, посочва Димитрина Горанова, 
председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. 
В интервю за предаването "Хоризонт до обед" тя обясни на какво се дължи поскъпването на туристическите пакети: 
"Горивата са основен фактор, защото те влияят върху цената на хотелския продукт, която има основен дял при пакетите. 
Същото е при самолетните билети, които са поскъпнали. В зависимост от дестинацията авиокомпаниите вдигат цената на 
самолетния билет с до 20% заради горивната такса. Хотелът заедно със самолетния билет формират около 80% от 
стойността на целия пакет и няма как това да не се отрази върху пакетната цена. От друга страна всички консумативи и 
суровини поскъпнаха, включително не на последно място и трудът, а в туризма човешкият фактор е незаменим". 
 
√ Владимир Зиновиев: Енергетиката ще има тотално различна форма и архитектура 
Колкото по-ефективно се гарантира свободната конкуренция, толкова по-малко ще бъдат рисковете пред 
енергийната система и сигурността 
В състояние ли e България да извърви трудния път за сигурност и устойчиво енергийно развитие? Ако оставим настрана 
темата за социалната справедливост, то по отношение на политическата справедливост сме на прав път? 
"Има съществено несъответствие до разбирането на засегнатите социални групи от населението и по отношение на 
управлението на плановете за тези политики, за постигане на този преход. От друга страна, има конфронтация. Дори 

https://bntnews.bg/news/shte-prodalzhavat-li-da-rastat-cenite-na-gorivata-1196072news.html
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на ниво ЕС се водят сериозни дебати в посока дали природният газ може да е горивото на прехода, и от друга 
страна, доколко може да се гледа на ядрената енергетика като зелена енергия. Различните държави и различните 
икономики със сериозна индустриална ориентираност, в това число и енергийна индустрия, се развиват по един съвсем 
различен начин. Те интерпретират по интереси техните национални икономики и политики в индустрия и 
енергетика“. Това заяви за "Нашият ден“ доц. д-р Владимир Зиновиев, директор на Научноизследователския център по 
енергиен бизнес и инфраструктура в УНСС. 
"Енергетиката – такава, каквато я познаваме и в България, и в Европа, а в голяма степен и в световен мащаб – ще претърпи 
тотално преосмисляне и ще изглежда тотално различна по форма и архитектура“, допълва експертът.  
Няма демократично управление, при което гражданите биха били готови да подкрепят политика, която ги лишава от 
самостоятелност и благосъстояние за сметка на чуждестранни корпоративни интереси. Колкото по-ефективно се гарантира 
свободната конкуренция, толкова по-малко ще бъдат рисковете пред енергийната система и сигурността в резултат от все 
още доминиращата енергийна зависимост от руския газ не само в България, но и в Европа. 
"Новите технологии, които навлизат, все повече са свързани с цифровата енергетика. Например защитата на един 
фотоволтаичен парк, в който инвеститорите комуникират с wi-fi връзка. Това може да бъде точка на уязвимост. И като 
стигнете до критичната инфраструктура, хакерски атаки са повод за съществени проблеми и стресове в системата", посочва 
доц. д-р Владимир Зиновиев.  
 
√ Унгария въвежда ново данъчно облагане за справяне с увеличения бюджетен дефицит 
Правителството на Унгария ще въведе ново данъчно облагане на нетните приходи от лихви, такси и комисионни за банките 
като част от усилията за справяне с увеличения бюджетен дефицит. Това съобщи министъра на икономиката и развитието 
на страната Мартон Наги. 
Вчера премиерът Виктор Орбан обяви пакет от извънредни данъци за банките и големите компании. 
Благодарение на него в държавния бюджет на Унгария ще влязат допълнително над два милиарда долара. Данък върху 
извънредните печалби е предвиден за банките, енергийните, застрахователните и телекомуникационните компании, 
авиопревозвачите и други големи дружества. 
По думите на унгарския премиер банките и компаниите, които се възползват от настоящата трудна ситуация на фона на 
войната в Украйна и растящите цени, ще трябва да инвестират в укрепване на унгарската армия и в схема за финансиране 
на сметките за ток на домакинствата. 
Планира се допълнителният данък да се прилага през настоящата година и през 2023 г. 
 
√ Руската централна банка понижи рязко основната си лихва до 11% 
Руската централна понижи рязко основната си лихва с 300 базисни пункта до 11% и сигнализира, че има възможност за по-
нататъшно намаляване на лихвената ставка, тъй като инфлацията в страната отстъпва от над 20-процентния връх, а 
икономиката е на път да влезе в рецесия. 
Ходът на банката идва на нейно извънредно заседание, след като през април ря намали основната лихва до 14%, седмици 
след извънредното увеличение до 20%, провокирано от началото на руската военна инвазия в Украйна на 24 февруари. 
След сумарното понижение на лихвата с 900 базисни пункта от края на февруари насам Руската централна банка заяви, че 
"държи отворена перспективата за намаляване на основния лихвен процент на предстоящите си заседания". 
"Инфлационният натиск намалява на фона на динамиката на обменния курс на рублата, както и на забележимия спад в 
инфлационните очаквания на домакинствата и бизнеса“, се посочва в изявлението на банката след края на днешното 
заседание. 
Централната банка очаква инфлацията, която сега през тази година ще е в диапазона между 18 и 23%, да отслабне 
догодина към нива между 5% и 7%, след което да намалее през 2024 г. към 4 на сто. 
Следващото заседание е насрочено за 10 юни. 
Руската рубла поевтинява след днешното рязко намаляване на лихвата, като щатският долар поскъпва с 6% към 61,50 
рубли, отскачайки от вчерашното дъно около 55,80 рубли (най-ниско ниво от февруари 2015 г.). 
Еврото също поскъпва с близо 6% към 65,00 рубли, след като вчера падна до 57 рубли - най-ниско ниво от май 2015 г. 
 
√ Полският парламент одобри замяната на спорната съдийска дисциплинарна камара с нов орган  
Полският парламент одобри законови промени за замяната на спорната съдийска дисциплинарна камара с нов орган. Така 
страната ще може да получи милиарди евро, отпускани от Брюксел по Плана за възстановяване след Covid пандемията. 
Над 35 милиарда евро грантове и заеми бяха задържани заради спор за върховенството на закона. Вицепрезидентът на 
Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви, че одобрението на полския План за възстановяване ще отнеме няколко 
дни. 
Очаква се председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да посети Варшава на 2 юни, за да одобри официално 
плана. 
Агенция Ройтерс отбелязва, че критици на управляващите националисти в Полша твърдят, че законопроектът за съдебна 
реформа не е достатъчен, за да бъдат съдиите защитени от политически натиск. 
През октомври миналата година съдът на Европейския съюз осъди Полша да плаща по един милион евро на ден за това, 
че не е спряла дейността на спорната съдийска дисциплинарна камара. Еврокомисията също така настоява засегнатите от 
решенията на дисциплинарната камара съдии да бъдат върнати на работа.  
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√ Централната банка на Русия отчете забавяне на инфлацията и понижи основната лихва  
Централната банка на Русия отчете забавяне на инфлацията и понижи основната лихва, а президентът Владимир Путин 
видя в изтеглянето на западните компании от страната шанс за руските производители. 
На извънредно заседание съветът на директорите на Централната банка реши да понижи основната лихва от 14 на 11%. 
Председателят на регулатора Елвира Набиулина обясни решението със стабилизирането на финансовата система и 
овладяването на инфлацията. В същото време Набиулина предупреди: 
"Това, разбира се, не означава, че можем да въздъхнем с облекчение. Напротив. Икономиката навлиза в период на 
структурна трансформация и ще има остра нужда от финансови ресурси".  
Набиулина допълни, че ще бъде трудно и на фирмите, и на гражданите, докато икономиката се адаптира към новите 
условия.  
Междувременно президентът Владимир Путин разкритикува санкционната политика на Запада спрямо Русия. 
"Нарушаването на правилата и нормите в сферата на международните финанси и търговията не води до нищо добро. 
Казано по-просто, това ще доведе до проблеми за онези, които го правят", заяви руският президент по време на 
Евразийския икономически форум, в който се включи по видеоконферентна връзка. 
Според Путин изтеглянето на редица западни компании от Русия може и да е за добро, защото, по думите му, 
освободените ниши ще бъдат заети от руски производители, а за потребителите нищо няма да се промени. 
 
√ Лондон: Извънреден данък за енергийните компании, 400 паунда компенсации за домакинствата 
Всяко домакинство в Обединеното кралство ще бъде компенсирано с 400 паунда за енергийните сметки през октомври в 
рамките на одобрен финансов пакет от правителството в размер на 15 милиарда паунда за справяне с растящите цени. 
Министърът на финансите Риши Сунак обяви в парламента новия пакет от мерки, който предвижда също еднократна 
помощ от 650 паунда за най-бедните домакинства като помощ за справяне с поскъпването на живота. 
Действията на правителството идват след предупрежденията, че милиони могат да изпитат затруднения да плащат 
сметките си за ток и газ при очакваното ново поскъпване през октомври, особено пенсионерите и инвалидите. 
Голяма част от сумата от финансовия пакет ще бъде осигурена от налагането на извънреден данък от 25% върху печалбите 
на енергийните компании, които рязко скочиха през последните месеци. Това е завой в политиката на правителството, 
което не бе съгласно с допълнителното облагането на енергийните компании и де факто е предложение на лейбъристите 
в опозиция. 
Директорът на Института за фискални проучвания Пол Джонсън даде висока оценка на Риши Сунак за решението "да вземе 
от най-богатите и да даде на по-бедните", но допълни, че той вдига данъците като цяло до исторически високи нива за 
голяма част от страната, па макар и да се аргументира, че това е най-правилното нещо в този момент. 
Сунак обвини войната в Украйна, последните локдауни в Китай и постпандемичното възстановяване за покачването на 
цените.  
 
3e-news.net 
 
√ „Български пощи“ продължава да възстановява услугите след хакерската атака на 16 април 
От 26 май е възстановен е и приемът на плащания за местни данъци и такси, съобщава на сайта си държавното 
дружество 
Държавата компания „Български пощи“ продължава възстановяването на услугите след хакерската атака на 16 април, за 
която се твърди, че е от Русия. На сайта на компанията е публикувано ново съобщение за възстановени услуги – този път 
за прием на плащания за местни данъци и такси. Предложен е и списък на пощенските станции, в които може да се 
извърши плащане в съответните общини. Достатъчно е само да се съобщи на обслужващия служител единния граждански 
номер (ЕГН) на данъчно задълженото лице, пише още в съобщението на „Български пощи“. 
Преди това, на 24 май 2022 г. беше възобновена продажбата на винетни стикери. На 20 май 2022 г. беше възобновена 
доставката на пратки, преминали митническа обработка. От 19 май 2022 г. беше възобновено приемането и изплащането 
на вътрешните парични преводи - обикновени и експресни. Списък на пощенските станции, където могат да се приемат и 
изплащат парични преводи можете да намерите тук. Изплащането на неизплатените преводи, приети преди 16 април 2022 
г. ще започне на 6 юни 2022 г. От „Български пощи“ напомня на клиентите си, че експресните парични преводи могат да 
бъдат изплатени във всяка пощенска станция от приложения списък, а обикновените - само в пощенската станция, за която 
преводът е адресиран. 
Все още не могат да се изчислят финансовите загуби от кибератаката, тъй като системата не е напълно изправна и те 
продължават, съобщи преди време вицепремиерът Калина Константинова, в чийто ресор са "Български пощи". Поетапно 
ще се пускат 6600 компютъра на 2300 локации. Константинова обяви, че над 300 компютъра няма да могат да 
функционират повече и се търсят дарения за придобиване на нови. 
Дружеството получава 80 млн. лв. годишно от държавата за трите услуги, които предоставя - универсална пощенска, 
изплащане на пенсии и разпространение на печата. 
Да припомним, че след кибератаката Константинова отстрани старото ръководство на държавното дружество и назначи 
като временно изпълняващ длъжността за три месеца Богдан Теофанидис, както и други мениджъри. Като аргумент за 
смяната вицепремиерът посочи лошите финансови резултати и липса на решения, които да спасят дружеството от 
непрекъснато растящи загуби. 
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√ Петролни и газови активи, считани за блокирани, може да струват на инвеститорски и пенсионните фондове 2 
трилиона долара 
Финансовите загуби, причинени от блокирани петролни и газови активи, могат да достигнат 1,4 трилиона щатски долара 
kато повечето от тези загуби ще удрят частни инвеститори, включително пенсионни фондове. Това сочи ново проучване на 
изследователи, водени от икономиста Грегор Семиенюк от Университета на Масачузетс Амхерст. Те са оценили 
перспективите за почти 45 000 петролни и газови активи по света, проследявайки потенциалните финансови последици от 
блокираните активи чрез техните корпоративни структури, за да идентифицират кои инвеститори в крайна сметка ще 
загубят. 
„Изчисляваме, че глобалните блокирани активи като настояща стойност на бъдещите пропуснати печалби в нефтения и 
газов сектор надвишават 1 трилион щатски долара при правдоподобни промени в очакванията относно ефектите от 
политиката в областта на климата“, се казва в изследователската статия, публикувана в списание Nature Climate Change. 
„По-голямата част от пазарния риск за тези вложения пада върху частните инвеститори, предимно в страните от ОИСР, 
включително значителна експозиция чрез пенсионни фондове и финансови пазари. „Следователно заинтересованите 
страни (stakeholders) в богатите страни имат основен дял от това как се управлява преходът в производството на нефт и 
газ, като постоянни поддръжници на икономиката на изкопаемите горива и потенциално изложени собственици на 
блокирани активи“, е записано в доклада. 
Изследователите проучиха финансовите последици от глобалните усилия за декарбонизиране на потреблението на 
енергия ще надхвърлят 1,4 трилиона долара през следващите 15 години. 
Оценката се основава на „правдоподобни“ отговори на политиката в областта на климата, включително сценарии, 
изготвени от Международната агенция по енергетика, които описват подробно значителното намаляване на използването 
на нефт и газ, което трябва да се постигне, за да се ограничат емисиите на парникови газове до по-безопасни нива. 
Изследователите казват, че нарастващият натиск за декарбонизиране на глобалните енергийни системи кара 
инвеститорите да „преобразуват“ очакванията си за търсенето на петрол и газ, заедно с очакваните приходи, генерирани 
от петролни и газови активи, което води до очаквана девалвация на петрола с 1,4 трилиона долара и газови инвестиции. 
Около 1 трилион щатски долара от тези загуби се очаква да ударят пазарите на акции, като останалите ще засегнат други 
частни инвеститори и правителства. Тези загуби ще преминат и към пенсионни спестявания, като изследователите смятат, 
че около 282 милиарда долара могат да бъдат изтрити от пенсионните фондове в световен мащаб. 
 

 
Проучването се фокусира върху потенциалните въздействия върху нефтената и газовата промишленост и не включва 
оценка на въглищните активи. 
Семиенюк смята, че правителствата могат да бъдат изправени пред засилен натиск да спасят инвеститорите в индустрията 
за изкопаеми горива. В страни като Съединените щати тези инвеститори са предимно съставени от богати хора, които могат 
да се опитат да използват непропорционално политическо влияние, за да забавят прехода от изкопаеми горива към чиста 
енергия. 
„Богатите заинтересовани страни имат по-голям дял в начина, по който се управлява преходът към възобновяема енергия, 
отколкото предполага географското разпределение на производството на изкопаеми горива, както чрез тяхната подкрепа 
за икономиката на изкопаемите горива, така и чрез потенциалното им излагане към блокирани петролни активи“, обяснява 
Семиенюк. 
„Усилията за декарбонизация от страна на държавите, в които са базирани тези заинтересовани стейкхолдъри, могат да 
бъдат много по-ефективни за намаляване на доставките на нефт и газ, отколкото може да предполагат предишни 
изследвания. „Например, политиците биха могли да работят с инвеститори, за да намалят капиталовите разходи на 
петролните и газовите компании, а не просто да се откажат, прехвърляйки собствеността на други, може би по-малко 
отзивчиви страни. „От друга страна, очакванията за правителствено спасяване на финансови компании в тези богати страни 
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също биха могли да доведат до извратени стимули за увеличаване на инвестициите и за извличане на дивидентите, които 
продължават да си вървят“, споделят учените. 
 
√ Всички топлофикации и електроенергийни дружества искат повишение на цените 
Повишение на цените на парното и топлата вода между 29 процента в София и 330 на сто във Велико Търново са поискали 
топлофикационните дружества, според публикуваните заявления на дружествата на страницата на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Изчисленията обаче са правени още през месец март и от тази гледна точка в тях не са отчетени, както отпуснатите 
компенсации от държавата, така и спрените доставки на природен газ от Русия, което доведе до промени цените на 
синьото гориво. 
Преди седмица един членът на КЕВР Александър Йорданов по време на изслушване от комисията за енергетика към 
Народното събрание по този повод уточни, че преди ценовите заявления да бъдат прегледани от експертите от КЕВР и 
преди да бъдат отчетени компенсациите ще се получи изкривяване на данните. 
"Да, има искания за увеличение. Няма искания за намаление на цени. Всякакви коментари по повод ценовите заявления, 
преди ние да сме отчели и резултата от компенсациите, които дружеството са получили, по-скоро биха изкривили 
представата на обществото по отношение на това какви ще бъдат цените".  
Възможността за увеличение на парното и топлата вода от първи юли бе коментирана и от енергийния министър 
Александър Николов. 
"Топлофикационните дружества са с различен модел на работа, съответно различен ефект ще има върху крайната цена, 
тъй като ефективността на управлението и начинът на работа на самите технологични решения са различни. Когато 
природният газ е повишен няколко пъти, колкото и тежко да звучи, повишение от няколко десетки процента не е 
неочаквано. Дали ще се търсят решения, които да компенсират потребителите - със сигурност. Със сигурност това ще бъде 
коментирано на ниво МС, и ниво вицепремиер - премиер". 
Предстои през следващите седмици енергийният регулатор да излезе със с доклади по исканите увеличение от 
дружествата. Вероятно в регулаторът ще бъдат входирани и допълнителни доклади. Едва след предварителните доклади 
на КЕВР, последващите открити заседания и обществени обсъждания ще стане ясно с колко ще се променят цените на 
електрическата и топлинната енергия от юли. 
Някои експерти на база на техни наблюдения очакват ръст на топлинната енергия до 30 %, а на електроенергията – между 
4 до около 9 на сто.   
 
Икономически живот 
 
√ Кризите ни отдалечиха максимално от данъчната свобода 
И тази година достигането на лична данъчна свобода се забавя повече от нормалното за последните години, 
съобщават от Института за пазарна икономика, които традиционно изчисляват колко всяка година трябва да 
работим за държавата. 
През миналата 2021 година 20 май беше датата за постигната данъчна свобода – най-късната за последното 
десетилетие. Тази година обаче тя идва още по-късно – на 26 май, като от ИПИ коментира, че изместването й е 
заради кризите, като анализират: 
Точно 146 дни работим за държавата през 2022 г. 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. Продължителността на този период отговаря на приходи по консолидираната фискална 
програма в размер на 40% от БВП на страната. През последните две години, в резултат на по-високите нива на 
преразпределение през бюджета, датата на данъчната свобода у нас се измести от средата към края на месец май.  
Докато непосредствено преди пандемията нивата на преразпределение са от порядъка на 36-37% от БВП на страната, а 
бюджетното салдо е около нулата, то след удара на пандемията през 2020 г. наблюдаваме нарастваща роля на държавата 
и сравнително високи нива на бюджетен дефицит. 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. 
През 2022 г. в бюджета е заложен дефицит в размер на 5,9 млрд. лв. или 4,1% от БВП на страната. 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. 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. 
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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. За неданъчните приходи са ни нужни 18 дни, като тук 
най-голяма тежест имат постъпленията от различните такси за граждани и бизнес.  
Предстоящата актуализация на бюджета през тази година, в т.ч. приемането на т. нар. мерки срещу инфлацията, най-
вероятно ще промени основните бюджетни показатели и е възможно да измести още деня на данъчна свобода. Високата 
инфлация, която влияе както на приходите в бюджета, така и на номиналния размер на БВП, също ще окаже своя ефект 
върху изчисленията на база заложеното в бюджета. Въпреки това, по-високите нива на преразпределение остават 
водещата новина по отношение на данъчната свобода. Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите, за които 
данъчната свобода ще настъпи в началото на лятото. 
 
√ Повишаването на ОЛП ще постави в тежко положение редица страни в еврозоната, прогнозира ЕЦБ 
След като Европейската централна банка повиши тона през последните месеци по въпроса за лихвените проценти в 
условията на голям ръст на инфлацията, страните и фирмите от еврозоната, които изпитват значителна дългова тежест, 
показват сериозно безпокойство. Предстоящото повишаване на лихвените проценти, свързано с очакваното втвърдяване 
на политиката на ЕЦБ, ще бъдат сериозно „предизвикателство“ за тях, предупреждават от финансовата институция в 
редовния си шестмесечен доклад, посветен на финансовата стабилност. В този смисъл страни като Италия, Гърция или 
Испания, които имат огромен държавен дълг, могат да преживеят финансови трусове, коментира Capital.fr*. 
В продължение на десетилетие лихвените проценти в еврозоната нерекъснато спадаха. Сега ще започне обратен цикъл, 
който обаче ще се състои в условията на силно покачване на цените, допълнително задълбочено от войната в Украйна. 
Военният конфликт вече увеличи „рисковете за финансовата стабилност поради въздействието му върху практически 
всички аспекти на икономическата активност и на условията за финансиране“, коментира в доклада вице-президентът 
на ЕЦБ Луис де Гиндос. Този документ посочва „уязвимите места“, които са забелязани още преди руската инвазия в 
Украйна, отнасящи се преди всичко до цените на пазара на недвижимите имоти и до ниското ниво на печалбите на 
банките. 
„Общата ситуация се влоши през последните шест месеца“ обобщава де Гиндос. В този контекст рязко покачане на 
лихвените проценти може „да предизвика рискове, особено, ако темпът на икономически растеж е прекалено бавен“, 
се казва в докуманта. Краят на лесните пари също така представлява опасност за нарушаването на равновесието в 
еврозоната от момента, от който някои страни с особено голям дълг започнат да предизвикват притеснения сред 
инвеститорите и на пазарите. 
Възможностите на фирмите и държавите, натрупали значителни дългове, да ги обслужват „могат да се влошат“ в случай 
на повишаване на разходите за (ре)финансиране, предупреждават от ЕЦБ. При това все още е пресен споменът за 
дълговата криза, която парализира европейския континент в началото на второто десетилетие на века. Държавният дълг 
на Италия и Испания се увеличи в последните години, но „сегашната ситуация не е сравнима с тази от 2011 и 2012 г.“, 
според де Гиндос. 
Това не пречи „да бъдем готови да се намесим при необходимост, за да неутрализираме всеки нелинеен отговор на 
пазара“ под формата на финансова фрагментация, която „може да произтече от повишаването на лихвените 
проценти“, заяви Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка. 
Изпълнителният съвет е „отворен“ по въпроса, но все още не са обсъждани „никакви конкретни детайли“ засягащи този 
тип инструмени, уточни де Гиндос. 
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През юни ЕЦБ трябва да вземе решение за прекратяването на нетното изкупуване на дълга, което досега позволяваше 
изравняването на нивото на лихвените проценти на пазара. След това през юли тя ще започне цикъл на повишаване на 
основния лихвен процент, но все още продължава дебатът между централните банкери относно бързината и размера на 
това повишаване. 
 
√ Кой, какво и как (ще) плати на Газпром?  
През последните месеци енергийните компании, базирани в ЕС, се опитваха да осмислят неясните и дори 
противоречиви указания на Брюксел за това дали плащането на руски газ в рубли представлява нарушение на 
санкциите на ЕС. 
Досега в три държави от ЕС доставките на руски газ са спрени заради отказа на техните енергийни компании да изпълнят 
руския указ от 31 март, който изисква плащанията за газ от „неприятелски страни“ да се извършват през две сметки в 
руската Газпромбанк – едната в съответната чуждестранна валута, разписана в договорите (евро или долари) и една в 
рубли за окончателно конвертиране на преведените плащания. Но много повече енергийни компании извършват 
доброволно плащания през руски банкови сметки, пише днес POLITICO. Всички настояват, че тези плащания са в 
съответствие със санкциите на ЕС. 
Противоречивите указания на ЕС открехнаха вратата 
В предварителни писмени правни указания, изпратени до 27-те членки на ЕС, Комисията предупреди, че методът на 
плащане на газ „ще доведе до нарушаване“ на санкциите на ЕС. Но през април ЕК уточни, че санкциите „не забраняват 
откриването на сметка в Газпромбанк“. Въпреки това се предполага, че купувачите могат да поискат от руската страна „да 
изпълни своите договорни задължения по същия начин, както преди приемането на указа“. 
Въпреки настояванията за по-точна информация, ЕК не се ангажира с категорична позиция дали сметките в рубли ще 
нарушат санкциите на ЕС. Генералният директор на Комисията по енергетика Дите Юул-Йоргенсен посочи пред дипломати 
в средата на май, че ЕК е посъветвала компаниите да не отварят сметка в рубли, като се въздържа да нарече това 
„нарушение” на ембаргото. Еврокомисарят само е уточнил - в случай че Газпромбанк конвертира евро или долари в рубли, 
без компанията от ЕС изрично да поиска това, действието може да попадне извън правоприлагащата юрисдикция на ЕК. 
Тази седмица неин говорител отказа да "коментира подробностите от дискусиите със страните-членки". 
Руското правителство заяви, че ще публикува пълен списък на чуждестранните компании, които са открили сметки в рубли 
в Газпромбанк още тази седмица. Междувременно POLITICO публикува следната информация: 
Компании, които отказаха да изпълнят указа на Путин 
PGNiG, Полша: Компанията отхвърли схемата за плащане в рубли на 12 април. Доставките бяха спрени на 27 април. Може 
да заведе дело за възстановяване на доставките по договор. 
Булгаргаз, България: Плащането е отказано. Доставките бяха спрени на 27 април. 
Gasum, Финландия: Финландското правителство отхвърли новия метод на плащане на 28 април. Доставките бяха спрени 
на 21 май. 
Компании, които все още се колебаят 
GasTerra, Нидерландия: Компанията отказа да даде подробности за договора си с Газпром. От там коментираха, че 
липсата на яснота за санкциите е „много досадна“ и ги принуждава „постоянно да предприемат всякакви сценарии". От 
GasTerra заявиха за POLITICO, че ситуацията все още е неясна. Правителствената позиция е, че няма и не може да 
санкционира откриването на сметка в рубли без ясно послание от Брюксел, че това би било в разрез с наложеното ембарго. 
„Нидерландия поиска от ЕК да изясни насоките, нуждаем се от повече яснота, за да знаем как да прилагаме санкциите”, 
изтъкна говорител на Министерството на икономическите въпроси. 
Компании, които плащат през Газпромбанк 
Това са компании плащат и получават руски газ, но подробностите от споразумението им с доставчика Газпром и дали са 
открили сметка в рубли, не са публични. 
MVM, Унгария:  "Ние плащаме в евро, Газпромбанк го конвертира и превежда сумата към Газпром Експорт”, обясни 
външният министър на Унгария Петер Сийярто. Той добави, че сключеният през септември нов договор позволява 
плащанията да се извършват в алтернативна валута. 
VNG, Германия: „Ще платим сумата по фактурата в евро по сметките в Газпромбанк в съответствие с планираната 
процедура. Предполагаме, че конвертирането в рубли няма да предизвика никакви затруднения... откриването на 
сметката премина напълно гладко“, обявиха от компанията. 
RWE, Германия:  „Ние сме готови за плащане в евро и открихме съответна сметка. Следователно действаме в съответствие 
с европейските и германските разпоредби“, категоричен е говорител на енергийната фирма. 
Uniper, Германия: „Uniper откри сметка в Газпромбанк и съгласно договора и в съответствие с новия механизъм плаща в 
евро”, изтъкна говорености за съвместимо с договора плащане в евро към тази сметка в съответствие с новия механизъм 
за плащане“, изтъкна Клаус-Дитер Маубах, главен изпълнителен директор на енергийната компания. 
Engie, Франция: "Engie е в преговори с Газпром за промяна на схемата за плащане. Групата е предприела необходимите 
стъпки, за да е готова да изпълни финансовите си задължения в съответствие с европейските санкции." 
Eni, Италия:  Eni е в процес на откриване на две сметки – едната в евро, другата в рубли, в Газпромбанк, като предпазна 
мярка.  
OMV, Австрия:  OMV е въвела „процес на плащане, отговарящ на санкциите, който гарантира, че доставките на газ ще бъдат 
платени навреме“. 
ЧЕЗ, Чехия: „Направихме плащането в евро в съответствие с препоръката на Европейската комисия. Няма да коментираме 
подробности“, заяви говорител на фирмата. 
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SPP, Словакия:  „Словакия е платила априлската фактура в евро в съответствие с валидния договор... въз основа на 
становището на ЕС, че такова плащане не е нарушение или заобикаляне на санкциите“, обясниха от Министерство на 
икономиката. 
Geoplin, Словения:  Geoplin "се договори с руския партньор за процедура на плащане, която е в съответствие с договора и 
в същото време в рамките на мерките и препоръките на институциите на ЕС", категоричен е директорът на компанията 
Ваня Ломбар. 
 
Мениджър 
 
√ Правителството назначи нова КЗП 
Правителството прие решение, с което освобождава Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на 
потребителите, както и членовете на Комисията Константин Арабаджиев и Константин Райков, потвърди официално 
пресслужбата на Министерски съвет. Информацията за освобождаването на Маргаритов беше съобщена по-рано днес от 
медиите. 
Със същото правителствено решение е бил определен нов състав на Комисията за защита на потребителите. Иван Френкев 
е новият председател на Комисията, а за нейни членове са определени Велина Николова-Великова и Николай Мравов.  
Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено. 
Иван Френкев е бакалавър по финансови и бизнес икономики от Университета в Лондон, Обединеното кралство, и 
магистър по бизнес администрация от Университета в Истанбул, Турция. Има опит в управлението на компании, от 2019 г. 
е общински съветник в Общинския съвет в Смолян.  
Велина Николова-Великова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От ноември 2002 г. до 
момента работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия.  
Николай Мравов е магистър по икономика от Икономическия университет във Варна. В периода 1994 г. – 2003 г. е 
общински съветник в община Сливен два мандата, член е на Съвета на директорите на „Пътнически превози – Сливен“ 
ЕАД, заемал е и други ръководни позиции в различни търговски дружества.  
 
√ ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки 
Европейската комисия върна Стратегическия план на България с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-
министърът на земеделието Иван Христанов.  
"Стратегическият план е документът, на чиято база в следващите години българското земеделие и селските региони ще 
бъдат финансирани с 8 милиарда евро, затова той е много важен и като за първи път тези пари трябва да постигнат едни 
цели, които са общоевропейски цели, тоест вече ще трябва да постигаме конкретни резултати, а не просто да усвоим едни 
пари, които Европа ни дава". Това коментира в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" 
председателят на Института по агростратегии и иновации Светлана Боянова.  
"Не ми харесва думата усвояване, защото наистина тези пари трябва да постигнат конкретна цел, в случая те са девет цели 
на Европейския съюз, свързани със справедливия довод на фермерите, с опазване на околната среда, докато се прави 
земеделско производство, със социалния живот в селските райони. Всъщност тези 8 милиарда са за нас и за постигане на 
конкретни резултати. България има 200 забележки по този план, но има държави и с по 400. Това не означава, че много 
сме се объркали. Варират забележките на комисията", добави председателят на Института по аграрна икономика. 
 
√ Световният дълг се сблъсква със стената на покачващите се лихвию 
Дългът, който е важно оръжие за борба срещу кризите, е достигнал обезпокоителни равнища в света, тъй като лихвените 
проценти се покачват, подтиквайки участниците във Световния икономически форум в Давос да се замислят за рисковете 
от бъдещи "дългови кризи", предаде Франс прес. 
Държавният дълг е близо 120 на сто от брутния вътрешен продукт при страните с развити икономики, заяви днес на кръгла 
маса по темата първият заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Гита Гопинат, цитирана 
от БТА. Дългът е нараснал значително и сред нововъзникналите и развиващите се икономики. 
Над половината от страните с ниски доходи на населението вече са в критично положение или с висок риск да изпаднат в 
такова, предупреди тя. 
Със сигурност можем да кажем, че сме свидетели на засилване на тези кризисни ситуации, заяви бившият главен 
икономист на институцията, изключвайки за момента сценарий на "дългова криза" на световно равнище, месец и половина 
след фалита на Шри Ланка. 
След като години наред поддържаха минимални лихвени проценти, централните банки прибегнаха към повишаване на 
ставките, за да противодействат на инфлацията. Това доведе до увеличаване на разходите по заемите на държавите, които 
продължават да харчат доста, за да поддържат икономиките си, както и компаниите. 
Сега дългът има своята цена, каза в понеделник в Давос управителят на "Банк дьо Франс" (Banque de France) Франсоа 
Вилерой дьо Гало, тъй като до неотдавна взимането на заем не струваше почти нищо. Това е радикална промяна, добави 
той.  
След дълговата криза в еврозоната през 2010-2011 г. континентът е внимателно наблюдаван от МВФ, който се опасява, че 
едно потенциално ускорение на инфлацията ще доведе до рязко повишение на лихвите, потвърди Гита Гопинат. 
В опит да помогне на най-уязвимите страни международната общност от месеци се опитва да мобилизира "специални 
права на тираж", вид валута, създадена от МВФ, за да облекчи част от финансовото им бреме, предлагайки спиране на 
плащанията по дълговете им, припомня АФП. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101652536/ek-varna-strategicheskia-plan-na-balgaria-s-200-zabelejki
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√ Ръст на фондовите борси в Европа 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха умерени повишения в ранната търговия в 
четвъртък, подкрепени от поскъпването на акциите на компаниите от енергийния сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,52 пункта, или 0,35%, до 435,83 пункта. Индексът SXEP, обхващащ 
компаниите от петролния и газов сектор, напредна с 0,92%, следвайки повишението на цените на петрола. 
Немският показател DAX се повиши с 85,23 пункта, или 0,61%, до 14 093,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира ръст от 10,79 пункта, или 0,14%, до 7 533,54 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 40,89 
пункта, или 0,65%, до 6 339,53 пункта. 
На пазара се отразиха протоколите от срещата на Федералния резерв на САЩ в началото на май, които показаха, че 
членовете на централната банка са уверени в силата на американската икономика. Те обаче намекнаха за повишение на 
лихвите с 50 базисни пункта на следващите си две заседания, за да укротят нарастващите цени, които получиха 
допълнителен тласък от войната в Украйна. 
„Изглежда, че инвеститорите намериха утеха във факта, че протоколите от Фед не очертаха още по-агресивен път на 
парично затягане, въпреки че инфлацията остава на завишени нива“, каза Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti 
Capital. 
Очаква се Европейската централна банка да започне своя цикъл на увеличение на лихвите през юли, което според 
инвеститорите може да окаже натиск върху световната икономика. 
Губещи обаче се оказаха производителите на чипове, след като американският гигант Nvidia даде по-слаба от очакваното 
прогноза за продажби през настоящото тримесечие. Акциите на BE Semiconductor и ASM International поевтиняха 
съответно с 0,50% и 1,23%. 
Nvidia също така стана поредната международна компания, която предупреждава за бавното търсене в Китай поради 
продължителните блокади срещу разпространението на COVID-19. 
Институтът за международни финанси намали прогнозата си за растеж на глобалното производство за 2022 г. наполовина 
до 2,3%, оправдавайки решението си с опасенията относно икономическата активност в Китай, войната между Русия и 
Украйна и по-строгата парична политика на САЩ. 
Цената на книжата на BT Group се понижи с 3,48%, след като Великобритания стартира преглед на сделката, при която 
бизнесменът Патрик Драхи и неговата компания Altice ще увеличат на 18% дела си в телекомуникационната група. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси записаха повишения в сряда, след като протоколите от последното заседание 
на Федералния резерв на САЩ показаха, че централната банка е готова да вдигне лихвите повече от очакваното от пазара, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 191,66 пункта, или 0,6%, до 32 120,28 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 37,25 пункта, или 0,95%, до 3 978,73 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 170,29 пункта, или 1,51%, до 11 434,74 пункта. И трите водещи индекса са се насочили към 
седмичен ръст. 
Протоколите от срещата на Фед на 3 и 4 май показаха, че членовете на централната банка виждат нужда от бързо 
повишаване на лихвите, дори над очакваното от пазара, за да може да се потуши инфлационния натиск. 
„Повечето участници прецениха, че увеличението на целевия диапазон с 50 базисни пункта вероятно ще бъде подходящо 
на следващите няколко срещи“, се посочва в протоколите. Освен това, членовете на Федерален комитет по отворения 
пазар (FOMC) посочиха, че „рестриктивната политика може да стане подходяща в зависимост от развиващите се 
икономически перспективи и рисковете за тях“, става ясно още от документите. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа остана без особена промяна, задържайки 
се на ниво от около 2,75%. Напоследък страховете на инвеститорите се изместиха от по-високите лихвени проценти към 
възможността за рецесия, тъй като инфлацията остава близо до 40-годишни връхни точки. 
Търговията на дребно също остана във фокуса на инвеститорите в сряда, извеждайки водещите индекси от червената 
територия. Обратът дойде, след като се появи информация, че компании все още наддават за придобиването на търговеца 
на дребно Kohl's, чиито акции поскъпнаха с 11,89%. 
Цената на книжата на Nordstrom се повиши с 14,02%, след като продажбите на компанията надминаха очакванията на 
анализаторите и тя повиши перспективите си за годината. Цената на книжата на Dick’s Sporting Goods се повиши с 9,33% на 
фона на добър финансов отчет. Акциите на Best Buy поскъпнаха с 8,94%, въпреки Barclays понижи рейтинга си за книжата 
на компанията на фона на смесените й резултати през първото тримесечие. 
Технологичните акции също се възстановиха от загубите от предходната сесия. Цените на книжата на DocuSign и Zoom 
Video с 8,32% и 8,48%, а тези на Nvidia – с 5,08%. 
Дори и след печалбите в сряда, водещите американски индекси остават дълбоко на червена територия за годината. Nasdaq 
Composite, който надмина останалите индекси в сряда, е на около 29,5% под 52-седмичния си връх. S&P 500, който се бори 
да избегне навлизането в мечи пазар, сега е 17,4% от своя рекорд. Dow е 13% под най-високото си ниво. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в четвъртък, след като протоколите от 
срещата на Федералния резерв на САЩ показаха, че членовете на централната банка искат по-бързо от очакваното 
увеличаване на лихвите, предаде СИ Ен БИ Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 72,96 пункта, или 0,27%, до 26 604,84 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 15,64 пункта, или 0,5%, до 3 123,11 пункта, по-малкият 
показател Shenzhen Composite напредна с 10,25 пункта, или 0,53%, до 1 955,13 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng 
се понижи със 55,07 пункта, или 0,27%, до 20 116,2 пункта. 
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В Южна Корея бенчмарк Kospi записа спад от 4,77 пункта, или 0,18%, до 2 612,45 пункта. На индекса се отрази решението 
на Южнокорейската централна банка да повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до 1,75%. Това е най-високото 
ниво на показателя от 2019 г. насам. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 49,3 пункта, или 0,69%, до 7 105,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,80 пункта, или 0,30%, до 610,0 пункта. BGBX40 се задържа на ниво от 145,11 пункта. BGTR30 напредна с 
1,57 пункта, или 0,21%, до 733,73 пункта. BGREIT се понижи с 0,45 пункта, или 0,25%, до 181,69 пункта. 
 
√ Румъния пести 10 млрд. леи с орязване на разходите на министерства 
Румънският министър на финансите Адриан Къчу оценява, че най-малко 10 милиарда леи (2,02 милиарда евро) ще бъдат 
спестени в резултат на планираното намаляване с 10% на разходите на министерствата за стоки и услуги, предаде 
Аджерпрес. 
"Най-малко 10 милиарда леи (ще бъдат спестени). Имам предвид общия консолидиран бюджет. Много е важно 
икономиите да бъда направени своевременно, така че да не бъдат засегнати инвестициите, разходите за социална помощ, 
пенсиите или заплатите. Парите ще бъдат достатъчно, ако започнем да правим тези икономии и ги направим 
своевременно. Беше много важно да вземем това решение в кратък срок, тоест сега, а не при корекцията (на бюджета)", 
заяви вчера министър Къчу на пресконференция в правителствения дворец "Виктория".  
Премиерът Николае Чука поиска от министрите да предприемат необходимите мерки, за да осигурят намаляване на 
разходите за стоки и услуги с 10 процента, съгласно решение на управляващата коалиция, като спомена, че това е проява 
на солидарност в настоящите финансово-икономически условия. 
"С решение на коалицията в понеделник определихме нова серия мерки, които да бъдат в подкрепа както на дейността 
на правителството, така и за продължението на програмата "Подкрепа за Румъния". На нивото на всяко министерство ще 
трябва да осигурим намаляване на разходите за стоки и услуги с 10 процента. Това е решение на солидарност в настоящите 
финансово-икономически условия и искам от всеки един от вас да предприемете необходимите мерки, така че да се 
впишем в този процент", заяви Чука в началото на правителственото заседание. 
Програмата "Подкрепа за Румъния" включва икономически и социални мерки на обща стойност 17,3 милиарда леи (3,5 
милиарда евро). Тя беше обявена през май тази година.  
 
Cross.bg 
 
√ Очаква се КЕВР да публикува доклад с предложенията за цената на тока от 1 юли 
Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да публикува доклад с предложенията за цената на тока от 1 юли. 
При електричеството в момента действащата цена е на нивата от миналото лято заради наложения от Народното събрание 
мораториум. 
Предполага се, че електроразпределителните дружества са поискали по-висока цена на тока, но с колко точно – засега не 
е ясно. 
Темата вече предизвика политически сблъсък – според опозицията се готви непосилно увеличение на цената, а от 
ресорната комисия уверяват, че поскъпването няма да е с обявените от бившите управляващи проценти.  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Кога ще се промени съдебният контрол по ОВОС? Вицепремиерът и министър на околната среда и водите 
Борислав Сандов 

- Защо Топлофикациите искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%? Гост - председателят на 
Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев 

- Общинските съветници Борис Бонев и Карлос Контрера в сблъсък на мнения за столичния градски транспорт 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- С 332% по-скъпо парно. Къде поискаха шокиращото увеличение и с колко ще скочат сметките ни. 
- Приемна майка отива на съд за изтезания над дете. Какво се знае за разследването. 
- С гайди, тъпани и носия - кое е момичето, отишло на бала си с цял оркестър народни музиканти. 
- Да рапираш поезията на Иван Вазов. Среща със звездата в Tik Tok Симона Калоянова. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Как да расте икономиката ни, щом едва 70 000 най-богати държат цели 18% национален доход 
в. Труд - Мракобесен закон написа Асен Василев 
в. Телеграф - Домове на ужасите в пет града  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Два проекта за борба с корупцията и КПКОНПИ - на ДБ и на "Промяната", Слави отново е контра 
в. 24 часа - Чернова на българския отговор на "Магнитски" сее страх от запори и за неудобни в бизнеса 
в. Труд - БСП завзе властта в КЗП 
в. Труд - Спъват моторите по шосетата 
в. Телеграф - Бъдещите юристи - на единни държавни изпити 
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в. Телеграф - 420 лева повече за парно през зимата 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Том Лебамов един от лидерите на Македонската патриотична организация "Пирин" в САЩ: Искам да открият 
гроба на Александър Велики и да се окаже, че ми е пети братовчед 
в. Труд - Проф. Радостина Александрова, вирусолог към БАН: Маймунската шарка е по-бавна COVID 
в. Телеграф - Поетът Недялко Йорданов пред "Труд": Обикновените македонци ни обичат, един и същ народ сме 
Водещи анализи 
в. Сега – Македонската бомба цъка под правителството 
в. Сега - Сенките на ГЕРБ и ДПС надничат зад транспортните протести 
в. Сега - В земеделското министерство нищо не е по мед и масло 
в. Труд - Част от мерките помпат инфлация 
в. Телеграф - Хоспис - синоним на ада 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 май 
София. 

- От 12.30 часа ще се проведе редовното заседание на Министерския съвет. 
- От 10.00 часа в Дома на Европа, гр. София, ул. "Георги ще се проведе представянето на аналитичното проучване 

„(НЕ)ВИДИМИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ БАРИЕРИ ПРЕД ДОСТЪПА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ: НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“. То се организира от фондация "Тръст за 
социална алтернатива". 

- От 11.30 часа в Северния парк председателят на Столичния общински съвет и зам. кметът по екология Десислава 
Билева ще дадат старт на инициативата “подари, засади и обгрижи дърво”. На рождения ден на г-н Георги 
Георгиев направлението на г-жа Билева подари фиданка, която той ще засади на едно от възможните за 
залесяване места в София, които са посочени на нарочно изработена карта. 

- От 14.30 часа в зала „Изток“ на парламента Комисията по здравеопазването организира кръгла маса на тема 
„Значимостта на трансплантационните програми за системата на здравеопазването в Република България“ 

- От 16.00 часа в зала „София“ на БЧК ще се проведе Общото събрание на БЧК ще проведе своята годишна сесия 
- От 18:00 часа в Галерия „София прес” на ул. „Славянска“ 29 ще бъде открита изложбата „Душата на Дървото“.  

*** 
Варна. 

- От 9.30 часа в Икономически университет Варна „Асоциация на младите учени“ кани варненци да се включат в 
изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.  

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на Областна администрация-Видин ще се проведе областния етап на 
Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации-2022 г.“. 

*** 
Враца. 

- От 18.30 часа в парк „Козлодуй“ ще се проведе откриването на 74-ти НТП "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй-
Околчица" 2022 г.  

*** 
Сливен. 

- От 10.30 часа в зала „Май“ на Община Сливен ще се проведе семинар за бизнеса в общината. Проявата се 
организира от онлайн туристическа медия TravelNews, съвместно с Българска банка за развитие и в партньорство 
с Община Сливен.  

*** 
Скопие. 

- От 10.00 часа в Националния си пресклуб в Скопие, Република Северна Македония БТА организира конференцията 
„Български гласове за Европа“.  

*** 
Русе. 

- От 10.00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация – Русе ще състои тържествена церемония по 
връчване на почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“.  

*** 
Шумен. 

- От 19.30 часа в парка пред читалище"Стилиян Чилингиров - 1963" ще се проведе концерт "МАЙСКИ ЦВЕТЯ". 

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

