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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Евроком 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ в предаването «Делници» (27.05.2022) 
В ценовото решение на КЕВР от 1 юли тази година до 30 юни следващата не само че няма намек за високото компенсиране 
на високите цени на ел. енергията не само за бизнеса, а за всички битови абонати – сферата на културата, образованието 
и т.н. Минира се такова комппенсиране, като се източва АЕЦ, НЕК и Фонда за сигурност на електроенергийната система. 
Източва се по посока „евтина енергия на бита, независимо от това дали този „бит“ е милионер или бедстващ гражданин. 
Това коментира председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на предаването 
„Делници“ по Евроком. 
Целия раговор може да видите тук. 
 
В. Стандарт 
 
√ Последен шанс за кандидатстване за най-добър работодател 
Наближава крайният срок за кандидатстване във водещите награди за най-добър работодател Career Show Awards 
2022. До 24 юни компаниите могат да избират от над 70 категории, отличаващи работодателската марка и успешните 
процеси във фирмите. 
Четвъртото издание на наградите отново акцентира над работата и грижата към служителите, добрата работна среда и 
развитие на пазара на труда. Тази година Career Show Awards разшири категориите, с което обръща внимание към още 
детайли в организацията на работния процес. Сред новите категории са “Динамично развиваща се компания”, “Създаване 
на нов продукт”, “Иновации в работната среда” и др. С чисто нова група от категории “Управление и екипи” организаторите 
насочват вниманието към личния принос в успеха на компанията. 
Кандидатурите на участниците се оценяват от престижното жури на наградите. Екипът на журито се състои от доказани 
професионалисти в различни сфери, които с работата и визионерското си мислене са откроени обществени личности. Част 
от жури панела на Career Show Awards са Председателят на АИКБ инж. Васил Велев, президентът Росен Плевнелиев, 
продуцентът и ТВ водещ Андрей Арнаудов, психологът Ани Владимирова, Изпълнителният директор на WWF България 
Веселина Кавръкова и други признати експерти от обществения и бизнес свят.   
“Career Show Awards се наложиха като водещи награди в сферата на работодателската марка и грижа за служителите у нас. 
Доверието, което изградихме в компаниите, се дължи на прозрачността, прецизната организация и поставянето на акцент 
над всеки детайл в работата на фирмите. Именно това, че оценяваме труда им и даваме платформа, в която да споделят 
повече за успеха и развитието си, е причина за нарастващото доверие към Career Show Awards. Най-успешните стратегии 
за създаване на благоприятна работна атмосфера не само повишават популярността на компанията, но и служат за 
вдъхновение и задават тенденции. За нас е удоволствие, че можем да дадем гласност на постиженията на работодателите 
и да ги поощрим в техните усилия да допринасят за развитието на бизнес средата у нас”, споделя Симона Харизанова, 
съосновател на Career Show. 
След обявяване на победителите в наградите всички кандидатури и оценки на журито стават общодостъпни, което 
гарантира прозрачността на конкурса. 
Крайният срок за регистрация в Career Show Awards e 24 юни включително. 
Регистрация може да се направи на: careershow.bg/awards 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Георги Гьоков: От 1 януари 2023 минимална работна заплата ще стане 800 лв. 
От 1 януари 2023г. със сигурност ще има нова минимална работна заплата, определена по новия механизъм и тя ще бъде 
около 50% от средната заплата за България. Това каза в студиото на "Бизнес.БГ" министърът на труда и социалната 

https://www.youtube.com/watch?v=15txdwf_GFA
https://careershow.bg/awards/?utm_source=pr2505&utm_medium=media-partners
https://careershow.bg/awards/?utm_source=pr2505&utm_medium=media-partners
https://careershow.bg/awards/?utm_source=pr2505&utm_medium=media-partners
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политика Георги Гьоков. Средната заплата вече е над 1600 лева, което означава, че минималната трябва да стане над 800 
лева. 
"В коалиционното споразумение между четирите партии е записано, че ще направим автоматичен механизъм за 
определяне на минималната работна заплата, който ще отразява индикативните стойности на директивата за 
минималните работни заплати в страните от ЕС. Там е записано, че минималната работна заплата е около 50% от 
средната работна заплата. Има съгласие на коалиционните партньори и на финансовия министър. Трябва да се 
придържаме към това да стане", каза Гьоков. 
Самият Гьоков настоява увеличението да се случи още от 1 юли, но партньорите и финансовият министър смятат, че ще 
бъде прецедент да се увеличава два пъти в една годината минималната работна заплата. 
Министър Гьоков определи като справедлива промяната в пенсионния модел. Смята обаче, че ще бъдат нарушени 
осигурителни принципи, защото тези 60 лв., които се слагаха към пенсиите като добавки, няма как да се вкарат в пенсията, 
което очакват българите. 
Социалният министър заяви, че антикризисните мерки в подкрепа на българите да преодолеят инфлацията са започнали 
още с приемането на бюджета за тази година. В него са подкрепени рисковите, нискодоходните групи, включително и 
пенсионерите с увеличението от 25 декември. 
"Правителството мисли в тази посока и преодоляваме голяма част от тази инфлация. Но е цинично да кажем, че 
когато върлува подобна инфлация по нашите земи, ще я преодолеем с някакви решения в пенсионата система. Трябва 
две-три години със сериозни действия, за да компенсираме доходите спрямо инфлацията", каза той. 
Гьоков уточни, че бюджетът във фонд пенсии е 12.5 млрд. Разходите за пенсии ще нараснат с около 1.5 - 1.6 млрд. Не би 
трябвало да се увеличи процентът на дотация от държавния бюджет. По думите му препоръката на международната 
организация на труда е коефициентът на тежест да бъде увеличен от 1.35 до 1.5, но това няма да бъде направено, защото 
необходимите средства за това действие ще надхвърлят тези 1.6 млрд, които са необходими и дефицитът ще стане 
огромен. 
Гьоков допълни още, че след 1 януари 2023 г. предстоят много сериозни реформи в Агенцията за социално подпомагане. 
Всички плащания от пенсионната система и всички пенсии, несвързани с осигурителен принос, ще бъдат изведени от 
осигурителната система като социалната пенсия, която няма необходимия стаж. 
29 000 българи са подпомогнати с енергийни помощи от 525 лв., каза още Гьоков. Сега се изчаква решението на КЕВР за 
цената на тока, за да се приеме пакет за новия отоплителен сезон. Дали тази помощ ще е промени, зависи от това с колко 
ще се вдигне цената на енергията. 
Гьоков заяви още, че се търси решение за настаняване на всички украински бежанци у нас, което ще бъде за сметка на 
европейския бюджет. Има индикации, че около 30 000 души няма къде да бъдат настанени, но ще се справим с този 
проблем, каза министърът. 
За тях се предвижда пакет "солидарност", в който ще влиза психологическо подпомагане, подготовка за работа. 
Предвижда се също финансиране за квартира в рамките на 3 месеца, подкрепа с детски кътове, където родителите да 
оставят децата си, докато са на работа, уроци по български език. 
Министърът каза, че у нас са започнали работа около 2 500 украински граждани. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Лорер: Новината, че България ще получи отсрочка за ембаргото над руския петрол показва, че нашите нужди са 
разбрани от ЕК 
Зарадвах се на новината, че България ще получи отсрочка за ембаргото над руския петрол, това показва, че нашите 
нужди са отчетени от Европейската комисия, коментира за БНР министърът на иновациите и растежа Даниел 
Лорер. 
По-рано днес Bloomberg съобщи, че страната ни ще получи отсрочка за ембаргото над руския петрол до юни или декември 
2024 г. Bloomberg се позовава на преработения проект за санкциите. Според текста, в който се цитират запознати, 
Европейската комисия е изпратила в събота на правителствата преработено предложение, което изключва от санкциите 
доставките на петрол по нефтопровода „Дружба”, който е основният източник на внос на суров петрол в Унгария. 
"Зарадвах се на тази новина, доколкото показва, че твърдата позиция на България в защита на европейските правила 
показва страната ни като стабилен партньор и нашите нужди са разбрани от ЕК, която подготвя пакет с 
изключения, в който са включени държави като България, нуждаещи се от време за такива санкции", коментира 
Лорер. По думите му това предложение на ЕК ще бъде рамкирано в съответното предложение. 
Още на 13 май пред журналисти в парламента вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев, съобщи, че има 
уверения от Еврокомисията, че ще бъде взето предвид нашето искане да бъдем включени в списъка със страните, на които 
ще бъде дадена отсрочка във връзка с ембарго върху вноса на руски петрол, напомня БТА. 
 
БНР 
 
√ Илин Димитров: Туристическият сезон ще бъде малко по-добър от миналата година 
Най-големият проблем за българския туризъм е краткият сезон и популяризирането на България като дестинация за спа, 
релакс и здравен туризъм. Това каза във Варна Илин Димитров - председател на Комисията по туризъм в НС. 
Председателят на парламентарната Комисия по туризъм е оптимист по отношение на предстоящия сезон. Той оповести 
холивудско събитие - екшън фестивал, на Южното Черноморие: 
"Бизнесът го организира, пътят е да се търсят посланици на България и да се правят фестивали, които са свързани с известни 
лица - един от методите, който може да се използва, за който се говори и планира, е тип холивудски ивент. Дано да стане". 

https://bntnews.bg/news/georgi-gyokov-ot-1-yanuari-2023-minimalna-rabotna-zaplata-shte-stane-800-lv-1196292news.html
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Очаквате успешен, но къс сезон? 
"Със сигурност знаем две неща – едното е, че сезонът закъсня, а второто е, че  започват да се възстановяват записванията 
и сезонът ще бъде малко по-добър от миналата година, надявам се да е и по-доходоносен", коментира Илин Димитров. 
 
√ Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди пакета от антикризисни мерки 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на извънредно заседание, за да обсъди пакета от 
антикризисни мерки, предложен от Министерския съвет.  
За общо 11 мерки, около които се обединиха управляващите, се предвиждат около 2 милиарда лева от бюджета, като само 
за пенсиите ще се направи разход от 1 милиард и 460 милиона лева. 
Управляващата коалиция планира повечето от мерките да влязат в сила с актуализацията на бюджета от месец юли, 
съобщи репортер на БНР. 
При представянето на пакета от антикризисни мерки премиерът Кирил Петков декларира: 
"За всички, които се страхуват как и какво ще се случи оттук нататък, този пакет от мерки гарантира, че стандартът на живот 
на всички българи ще бъде запазен". 
Така от 1 юли ще има нулева ставка на ДДС за доставки на хляб, ще се омекоти въздействието на високите цени върху 
домакинствата, по-специално най-уязвимите. 
Хазната ще загуби до края на годината близо 61 милиона от мярката, но пък от вдигането от 9% на 20% на ДДС за виното и 
бирата в ресторантите ще се спечелят близо 10 милиона лева. 
От юли на 9% се намалява ДДС на парното, топлата вода и природния газ. 
От акцизи ще се освободят електрическата енергия, природният газ и втечненият нефтен газ. 
Ще се намали законовата лихва за просрочени задължения от 10% на 8%. 
Антикризисният пакет предвижда увеличаване на годишния размер на данъчните облекчения за деца от 4500 лв. на 6000 
лв. за едно дете и от 9000 на 12 000 лв. за дете с увреждания с възможност за авансово ползване на отстъпката на 
тримесечие. 
Антикризисно се залага компенсиране на крайните потребители на горива. Мярката е за физически лица, които ползват за 
собствени нужди бензин и газьол без добавки. Те ще получават 25 ст. отстъпка за литър. 
От 1 юли пенсиите се индексират с 10% и към размерът им окончателно ще влязат Covid добавката от 60 лв. и тази, която 
един милион възрастни получаваха изравнително заради разлика в размерите на декемврийската и януарската пенсия. 
Минималната пенсия за стаж и възраст ще бъде 467 лв., а максималната – 2000 лв. 
От 1 октомври таванът на пенсиите вече ще е 3400 лв. Тогава ще се извърши ново преизчисляване на всички пенсии, но 
само около 770 хиляди ще получат увеличение. Целта е да се стопи разликата между старите и новите пенсионери. 
Пакетът от антикризисни мерки не предвижда ръст на минималната заплата от средата на годината, за което настояват 
синдикатите. 
 
√ Президентът на ЕБВР пристига в България, среща се с премиера 
Президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Одил Рено-Басо пристига в България, съобщиха 
от банката. Тя ще има срещи с премиера Кирил Петков и с вицепремиера и министър на финансите Асен Василев. 
Очаква се да бъде подписан  меморандум за сътрудничество. 
Банката ще окаже подкрепа на страната ни в прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост, уточняват от 
институцията. Тя е инвестирала над четири милиарда евро в различни проекти в страната ни. 
 
√ Вицепремиерът Нинова ще провери дейността на роботи в язовир "Големо село" 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова ще посети язовира на Големо село в област Кюстендил, за 
да провери как работи закупената техника за дистанционно роботизирано почистване и за борба с горските пожари, 
съобщи репортер на БНР. 
Край язовир "Големо село" пред вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова ще бъде демонстрирана 
работата на новозакупените дистанционно управляеми роботи за почистване на язовири и речни корита от растителност, 
както и за борба с горски пожари. 
Роботите чистачи са собственост на държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири". С тяхното използване 
се постига по-бърза работа в труднодостъпни местности, по-безопасна среда за работа и защита на околната среда. 
Роботът може да почиства под остър наклон до 50 градуса, да реже и смила растителност като прави естествено торене, 
без да се изнасят храсти и дървесина. 
След демонстрацията министър Нинова ще даде брифинг за медиите. 
 
√ Заместник регионален министър ще посети Благоевград 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова ще посети Благоевград. На работна 
среща-дискусия тя ще представи новия подход в регионалното развитие за периода 2021-2027 г. 
Иванова ще запознае местните власти и с инструментите за подкрепа, които регионът може да ползва при изпълнение на 
европроекти. 
Ще бъдат обсъдени допълнителни възможности чрез програмите за трансгранично сътрудничество и Националния план 
за възстановяване и устойчивост.  
 
√ "Стандарт енд Пуърс" потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива 
Агенцията очаква дефицитът у нас да достигне 5% заради икономическия шок, свързан с войната в Украйна 
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Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" (S&P Global Ratings) потвърди кредитния рейтинг на България 
в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от финансовото 
министерство. 
Агенцията очаква, че военният конфликт в Украйна ще причини шок на българската икономика и реалният растеж на БВП 
тази година ще се забави до 1,6% спрямо 4,3% в прогнозата от ноември, а бюджетният дефицит ще се удвои до 5% . 
"Стандарт енд Пуърс" отбелязва, че силните външни и фискални баланси на страната ще помогнат за смекчаване на шока, 
а стабилният приток на трансфери от ЕС ще подкрепи растежа в средносрочен план. 
Агенцията би повишила рейтинга ни при влизане в еврозоната и би го понижила, ако шокът от войната върху икономиката 
ни се окаже по-голям. 
 
√ Минимално нарастване на лихвите при депозитите и потребителските кредити в левове през април 
БНБ регистрира за април минимално нарастване на лихвите при депозитите и потребителските кредити в левове за 
домакинствата 
През април спрямо март средният годишен процент по кредитите за потребление в лева нараства с 0,11 процентни пункта. 
При годишния процент на разходите изменението е същото, като лихвата достига средно до 7,85 на сто, а ГПР - 8,13 на сто. 
Годишното изменение спрямо април 2021 г. е за ръст от 0,26 процентни пункта. При жилищните заеми тенденцията все 
още е надолу, но се забавя. Годишният процент на разходите остава непроменен спрямо месец по-рано. 
При депозитите за домакинства с договорен матуритет в левове средният лихвен процент нараства с 0,03 пр. п. до 0,10%, 
а по тези в евро - с 0,01 процентни пункта до 0,08%. 
През април няколко банки направиха лека корекция нагоре на депозитните си продукти, а според мнозина анализатори 
на фона на очакваното покачване на основните лихви в еврозоната като отговор на високата инфлация, ръстът на лихвите 
у нас е напълно очаквано явление. През април годишната инфлация в България е 14,4 на сто по данните на НСИ. 
 
√ По 10 000 евро за финансиране на 10 бизнесдами с идеи в земеделието 
10 жени, които се занимават със земеделие у нас, ще получат по 10 000 евро, за да финансират бизнес идеите си.  
Специалната програма за жени предприемачи в агросектора се изпълнява за втора поредна година в страната. 
Зад инициативата стои Европейският институт за иновации и технологии в храните, чийто български партньор е 
Регионалната агенция за предприемачество и иновации - Варна. 
Директорът на агенцията доц. Ралица Жекова посочи критериите, на които трябва да отговарят кандидатките: 
"Да имат бизнес идея в този сектор. Или пък да имат вече създадена компания на не повече от две години, като 
същевременно, ако компанията е факт, трябва да са ползвали публична или частна подкрепа в размер до 30 хиляди евро". 
Срокът за кандидатстване е 13 юни. 
 
√ Рекорден брой издатели на Пролетния базар на книгата пред НДК 
Пролетният базар на книгата се открива тази сутрин пред НДК. Това е 15-то по ред издание на базара, а организатор е 
асоциация "Българска книга".  
Рекорден брой издатели от цялата страна са заявили участие в пролетния базар на книгата – над 130. Щандовете им са 
разположени в повече от 60 шатри, а на 1 500 кв.м изложбена площ ще бъдат достъпни най-новите книги от всички 
жанрове. Предвидена е и богата съпътстваща програма с над 80 събития – премиери, срещи с автори, преводачи и 
издатели, дискусии, презентации, състезания по грамотност, литературни четени. Специални прояви ще има за Деня на 
детето - 1 юни.  
Грамотността е темата на 15-ото издание на пролетния базар. 
Изложението ще продължи до неделя, 5 юни, включително, а щандовете ще работят от 10 сутринта до 8 вечерта.  
 
√ Започва XV Пролетен базар на книгата в София 
От 30 май до 5 юни книгите ни канят на среща пред НДК 
Над 15 000 заглавия от повече от 130 издателства от цялата страна, разположени в 60 шатри, много премиери и богата 
културна ежедневна програма. Това ще предложи 15-ят Пролетен базар на книгата в София*, който започва на 30 май и 
продължава до 5 юни в парка пред НДК. По време на тазгодишното издание ще се проведе и Петият Софийски 
международен литературен фестивал за деца и младежи, който ще има самостоятелно обособена сцена с програма, 
посветена на любовта към четенето, литературата и функционалната грамотност сред подрастващите. 
Денят на детето – 1 юни ще бъде специален акцент в литературната седмица, който ще се превърне в истински празник 
за малките властелини на буквите, каза пред Радио България Десислава Алексиева, председател на Асоциация “Българска 
книга”. 
“Цялата програма тази година е подбрана така, че да бъде подходяща за детската публика. Ще има много премиери, сред 
които и на детската писателка Петя Кокудева. Ще има специални работилници, в които ще се изработват 
книгоразделители, корици за книги и още много интересни и любопитни събития“ – обяснява Алексиева. 
На 1 юни ще бъде представена и книгата “Кой припка за рибка“ на Петя Александрова и художника Невена Ангелова. 
Книгата бе отличена от Мюнхенската библиотека като едно от 200-те най-значими издания за 2021 година.  
Основното мото тази година на Пролетния базар е “Грамотността”, а причината Десислава Алексиева обяснява така: 
“Всички изследвания в областта на грамотността, и то на функционалната грамотност, показват, че четенето на книги е 
основният фактор за развитието на това човешко умение. Колкото повече децата четат за удоволствие, толкова по-високи 
академични резултати постигат и то не само на стандартизираните тестове в учебните заведения, но и в ежедневието и 
живота си. Затова ние посвещаваме фестивала на тази тема и искаме още веднъж да заявим голямата необходимост от 
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нови заглавия в библиотеките и да бъде инвестирано в инициативи за насърчаване на четенето. По тази причина в рамките 
на фестивала продължаваме изключително успешната инициатива от “Походът на книгите”, като ежедневно ще има 
събития, в които известни личности ще четат на децата, с което още повече да провокират техния интерес“– обяснява тя. 
Въпреки необходимостта от национална стратегия в тази област, Алексиева е категорична, че истинската любов към 
четенето се възпитава в семейството и основната роля за нея имат родителите. 
“В рамките на фестивала сме организирали и лекция за родители, която да им разкаже за най-често срещаните митове и 
грешки около четенето и да им даде идеи, как те самите могат да направят четенето интересно и забавно за децата. При 
това не само в ранна възраст, но и в училищна възраст, когато децата започват да развиват всестранни интереси и четеното 
обикновено отива на заден план. Грешка е например митът, че когато едно дете започне самостоятелно да чете не е 
необходимо ние, възрастните, вече да го правим на глас. Напротив – времето, което прекарваме с детето докато четем 
заедно, без значение дали то може да го прави самостоятелно или не, е много важна част от възпитаването на любов към 
книгата. То е личният пример, който оставя много силен отпечатък в съзнанието му“ – казва Десислава Алексиева. 
Традиционно във всички събития на Асоциация “Българска книга“ участва  Институтът по български език към БАН. По време 
на Пролетния базар на книгата те ще организират състезания по грамотност, в които всеки може да провери своето ниво 
на знания и да научи за най-новите промени в българската граматика. Нещо много важно, по думите на председателя на 
Асоциацията, защото езикът е жив и се променя заедно с нас, което налага постоянно да четем и ежедневно да се 
образоваме. 
А дали времето прекарано вкъщи по време на Covid-пандемията пробуди това желание за нови знания и дали книгите 
станаха по-желани спътници в дните ни? 
“По време на първото затваряне имаше наистина повишен интерес към книгите и четенето, който обаче постепенно спада. 
Факторите за това са много и за съжаление икономическата ситуация не е никак лесна - макар книгите да са наистина 
насъщни за душата ни, когато човек трябва да избере какво да закупи много често ежедневните неща, които са част от 
нашия бит, изпреварват закупуването на литература. Затова, освен книгите да “отидат“ при хората и така да повишим 
нивата на четене, нашата мисия е да има възможност за безплатен достъп до книги за всички. И това става именно чрез 
библиотеките във всяко едно населено място.“ 
*Пролетният базар на книгата се организира от Асоциация ‘Българска книга“ и е част от Календара на културните 
събития на Столична община за 2022 г. Тази година се провежда под патронажа на министъра на културата. 
 
√ Извънредно заседание на евролидерите в Брюксел 
Европейските лидери се събират на извънредно заседание в Брюксел днес и утре, за да обсъдят по-нататъшната помощ за 
Украйна, включително и военна. 
Преди заседанието на лидерите, което започва в късния следобед, тази сутрин постоянните представители на страните-
членки ще подновят своите разговори в последен опит за намиране на компромис по петролното ембарго срещу Русия, 
заложено в шестия санкционен пакет. 
Основната съпротива засега остава от Унгария.  
Ръководителите ще обсъдят и макроикономическата помощ за Украйна, като по изчисления на МВФ страната се нуждае 
от 5 млрд. евро месечно, но вероятно ще бъдат договорени 9 млрд., за колкото настоява Г-7.  
Източник от ЕС определя като сложен дебата за конфискацията на руски авоари в общността, тъй като въпросът е свързан 
с националното и международно право. 
Не е обсъждан и няма да се обсъжда въпросът за свалянето на санкции срещу Русия в замяна на деблокиране на зърното 
от украинските пристанища, но въпросът за продоволствената криза също ще бъде дебатиран. 
 
√ Без разбирателство в ЕС за руския петрол 
Заседанието на постоянните представители на ЕС завърши без договореност по предложенията на Европейската комисия 
за налагане на ембарго върху руския петрол до края на годината с отсрочки за Унгария, България и още няколко държави. 
Посланиците ще подновят заседанието си в понеделник сутринта в опит да постигнат компромис преди срещата  на 
европейските лидери, която започва следобед. 
Според информирани източници все още е налице съпротивата на Унгария. Също така предстои изясняването на 
технически проблеми, както и на въпроси, свързани с реекспорта на дизел от Словакия към Чехия. 
Източниците определят шансовете за постигане на компромис като "умерени" и поясняват, че ако това не се случи, 
въпросът ще бъде пренесен на срещата на европейските лидери. 
Европейската комисия предлага на България преходен период за спирането на вноса на петрол от Русия до юни или 
декември 2024 година. Става дума само за преработения петрол, предназначен за вътрешния пазар, а не за реекспорт. На 
Унгария и Словакия се предлага съответно отсрочка до края на 2024-та и до юни същата година.  
Разногласията между страните от Евросъюза по предложението за петролно ембарго срещу Русия са все още твърде 
големи, за да се надяваме на съгласие преди срещата на върха днес следобед, е прогнозирал пред агенция Ройтерс 
високопоставен европейски дипломат. 
Според Ройтерс съгласие изглежда има върху предложението от ембаргото да бъде изваден руският петрол, доставян по 
тръбопровода "Дружба" за Унгария, Словакия и Чехия. 
Преговарящите обаче са ударили на камък върху стотиците милиони евро, които Будапеща иска, за да разшири капацитета 
на тръбата от Хърватия и да пренастрои рафинериите си от руския сорт "Уралс" на "Брент". 
Върху този въпрос посланиците ще продължат разискванията си днес сутринта. Нерешен остава и друг въпрос - как ще се 
гарантира честна конкуренция в ЕС предвид очаквания скок в цената на доставяния с танкери "Брент", след като бъде 
наложено частичното ембарго. 
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Ако разногласията останат неизгладени между посланиците, рискът от провал на лидерската среща днес и утре е висок. 
Шестият пакет от санкции бе предложен от Урсула фон дер Лайен още на 4 май - след като само през първите два месеца 
от руското нахлуване в Украйна Европа плати на Кремъл 14 милиарда евро за вносния петрол. 
Освен ембаргото върху петрола, с шестия пакет от санкции се забавя и откъсването на най-голямата руска банка - 
"Сбербанк", от системата SWIFT, забраната на няколко руски телевизии на територията на Евросъюза и допълването на 
списъка с лица, чиито авоари ще бъдат замразени. 
Единството на Европейския съюз започва да се руши, констатира министърът на икономиката на Германия Роберт Хабек, 
цитиран от Ройтерс. 
"Европа е огромна икономическа зона с невероятна икономическа мощ, но може да я използва, само когато е единна", 
подчерта германският министър в навечерието на днешната среща на лидерите. 
На своята среща в понеделник и вторник лидерите на ЕС ще обсъдят в Брюксел и възможността за конфискация на активи, 
замразени по силата на санкциите срещу Русия - това е заявил  пред репортери високопоставен европейски източник, 
цитиран от РИА Новости. 
От своя страна председателят на конституционната комисия в руския Съвет на федерацията Андрей Клишас е предложил 
Москва да разгледа контрамерки, които предвиждат конфискация на европейски активи  в Руската федерация. 
 
√ НАТО вече не е обвързана с ангажименти да не разполага свои сили в Източна Европа 
НАТО вече не е обвързана с предишните си ангажименти да се въздържа от разполагане на свои сили в Източна Европа. 
Това е заявил заместник-генералният секретар на Алианса Мирча Джоана.  
Москва сама "изпразни от съдържание" Основополагащия акт НАТО-Русия, като нападна Украйна и прекрати диалога с 
Алианса, посочва Джоана в интервю за АФП. 
В подписания през 1997 г. акт Москва и НАТО се съгласяват да работят, "за да предотвратят всякакво потенциално 
заплашващо увеличаване на конвенционалните сили в определени региони на Европа, включващи Централна и Източна 
Европа". 
"Те поеха задължение да нямат агресивно поведение към свои съседи и да имат редовни консултации с НАТО, но не го 
изпълняват" -  това е заявил Мирча Джоана в литовската столица Вилнюс и е посочил, че заради Русия Основополагащият 
акт всъщност не функционира. 
 
√ Лавров: Превземането на Донбас е приоритет за Москва 
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че превземането на Донбас е приоритет за Москва в така наречената 
"специална операция" в Украйна. 
Според украинския президент Володимир Зеленски главната цел на руските войски в продължаващата битка за Донбас е 
Северодонецк: 
"Северодонецк е главната цел на руските войски в продължаващата битка за Донбас и на тях им е все едно с колко живота 
ще я заплатят". 
96-и ден нахлуването на руската армия в Украйна и поредни противоречиви сведения от двете страни за военните 
действия.  
Украинските военни обявиха, че са контраатакували в Херсонска област - единствената, изцяло контролирана от руснаците. 
Президентът Зеленски увери, че украинските войски ще продължат отпора срещу руските атаки на Северодонецк, въпреки 
опасността от обкръжаване.  
Руски медии твърдят, че градът вече е обкръжен, но украинската страна отрича. Водят се улични боеве. 
Вчера Володимир Зеленски посети Харков за пръв път от началото на войната и обеща да възстанови разрушените селища. 
В същото време началникът на местното управление на Службата за сигурност беше уволнен от президента с обяснението, 
че в първите дни на войната не е мислил за защита на града, а само за себе си. 
Близо една трета от територията на Харковска област - главно в района на град Изюм, остава под руски контрол, въпреки 
успешните контраатаки на украинците в района на самия Харков. 
Русия обяви, че войските ѝ са на около 40 километра северно от украинския град Краматорск - във важния железопътен 
възел Лиман в Донецка област.  
В интервю за френския телевизионен канал TF1 руският външен министър Сергей Лавров заяви, че "освобождението на 
областите Донецк и Луганск, признати от Русия като независими републики, е абсолютен приоритет на специалната военна 
операция в Украйна", както я нарича Москва. 
Попитан за здравословно състояние на  Владимир Путин, Лавров заяви, че всички слухове за "болестите" на руския 
президент ще останат на съвестта на техните разпространители. 
Заради войната с Русия бюджетният дефицит на Украйна нараства всеки месец с 5 милиарда долара, подчерта премиерът 
Денис Шмигал. Той допълни, че между 30 и 50% от украинската икономика не функционира заради руската агресия. 
Домовете си са напуснали 12 800 000 души. 
 
√ След разговор Вучич-Путин: Белград подписва дългосрочен газов договор с цени под европейските 
Договорът е за три години 
Сърбия договори с Русия дългосрочни доставки на природен газ на цени в пъти по-ниски, отколкото за страните от ЕС. 
Новият договор ще е тригодишен, обяви президентът Александър Вучич  след телефонен разговор с руския си колега 
Владимир Путин. 
Президентите на Русия и Сърбия са договорили продължаване на доставките на природен газ след 31 май, когато изтича 
10-годишният договор на Белград с "Газпром". 
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„Това, което говорихме с президента Путин, е много добро за гражданите на Сърбия - ще подпишем договор за три години. 
Не за един месец, както предвиждаха някои, а за три години, което мисля, че отговаря напълно на нашия интерес“, заяви 
Вучич. 
Формулата за остойностяване ще остане същата, което означава, че Сърбия ще продължи да плаща евтино за руския газ. 
Белград се надява на по-големи количества, но за това ще се преговаря с ръководството на "Газпром" през следващите 
дни, каза президентът Вучич: 
"Ако реализираме всичко по договореността ни с Путин, снабдяването ни за зимата ще сигурно, а за цената ще можем да 
кажем с точност след разговорите с "Газпром" за количествата. В този момент това, което плащаме, би било три пъти по-
малко, а през зимата ще бъде 10 - 12 пъти по-малко това, което ще плащат останалите страни в Европа", каза сръбският 
президент. 
Сърбия е почти изцяло зависима от руския природен газ, транзитиран през България, и към момента е една от малкото 
европейски държави, които не наложиха санкции срещу Русия заради нападението ѝ над Украйна. 
В телефонния си разговор Вучич и Путин са обсъдили и ситуацията около Косово, се казва в прессъобщение от Кремъл, но 
без да се посдочват без повече подробности. 
 
√ Посланията от Давос 2022-а 
За първи път от две години присъствено тази седмица се състоя Световният икономически форум в Давос. Какви бяха 
основните теми и послания на политическия и бизнес елит? 
Между 22-и и 26-и май известният швейцарски курорт беше домакин на форума, който очертава насоките за развитието 
на света и определя като своя мисия подобряването на състоянието на планетата. На форума присъстваха над 2000 
политически и религиозни лидери, експерти от международни организации, представители на неправителствения сектор 
и хора, влияещи на общественото мнение от над 100 държави. Сред тях обаче, за пръв път от времето на Михаил Горбачов 
в края на 80-те години на XX век, не беше Русия, заради войната в Украйна. Международните предизвикателства, които 
бяха анализирани, описа основателят и изпълнителен председател на Световния икономически форум Клаус Шваб: 
"Войната в Украйна е повратен момент в историята и ще прекрои политическата и икономическата обстановка през 
следващите години. Също така сме в края на най-сериозната здравна катастрофа за последните 100 години – Covid-19 и 
трябва да затвърдим издръжливостта си срещу вероятен нов вирус и други рискове пред световния дневен ред. Освен това 
трябва бързо да се заемем неотложно с въпросите на климатичните промени и опазването на природата. Гледаме на 
бъдещето на световната икономика с голяма тревога. Твърде висока инфлация, твърде нисък растеж, твърде много 
дългове. Особено притеснителни са последиците от факта, че стотици милиони хора изпадат отново в бедност, а вероятно 
десетки милиони умират от глад.“ 
Основна цел беше постигането на напредък по инвестиционни планове за възстановяването на Украйна. Сред другите теми 
бяха евентуални бъдещи санкции срещу Русия, съдбата на украинските бежанци и ограничаване на продоволствената 
криза, породена от конфликта. 
"Сигурно беше, че войната нямаше да започне, ако действията на международната общност бяха превантивни, а не 
последващи“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, който беше първият политик, говорил на форума. 
В бившата "Руска къща" в швейцарския курорт са изложени фотографии и видеоклипове, изобразяващи украинската 
гледна точка на военните действия. Сред авторите на проекта е артистичният директор на културен център в Киев Бьорн 
Гелдхоф: 
"Случващото се в Украйна ще определи бъдещето. Зверствата срещу невинни цивилни в Украйна ще определят ценностите 
на нашия свят утре. И мисля, че трябва да ги спрем. Светът трябва да ги спре.“ 
Войната в Украйна променя правилата на играта не само за европейската сигурност, но и за световния ред, 
заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг: 
"Трябва да признаем, че икономическите ни избори имат последствия за нашата сигурност. Свободата е по-важна от 
свободната търговия. Защитата на ценностите ни е по-важна от печалбите." 
А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изтъкна: 
"Свидетели сме как Русия превръща в оръжие енергийните доставки. И това има последици в световен мащаб. За 
съжаление виждаме повторяемост на същата тенденция и при продоволствената сигурност." 
По този въпрос имаше какво да каже и Фатих Бирол – изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика: 
"Руската инвазия в Украйна породи тежка енергийна криза. Според мен, това е първата световна енергийна криза. През 
70-те години на миналия век имаше нефтен шок, но сега имаме сериозни проблеми с петрола, природния газ, въглищата." 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, министърът на търговията на САЩ Джина Раймондо и 
още около 50 министри на финансите търсеха решения на проблемите, създадени от покачващата се инфлация и 
опасенията от рецесия. 
"Рецесия не е изключена. През април понижихме прогнозите си за растеж за тази година за 143 държави, които 
представляват 86 процента от световния БВП. И след това, за този кратък период, както времето тук, в Давос - хоризонтът 
притъмня." 
- заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. От тази институция признаха, 
че някои страни в Европа поемат тежък удар заради войната в Украйна и определено ще пострадат от техническа рецесия. 
Друга основна тема на тазгодишния форум в Давос беше предотвратяването на изменението на климата. Човечеството не 
работи с необходимите темпове в тази посока и не взема достатъчно на сериозно опазването на природата и 
биоразнообразието, които влияят на климатичните промени, заяви генералният директор на Световния фонд за дивата 
природа Марко Ламбертини и изтъкна основните направления, по които трябва да се действа: 
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"Да се ускори преходът към възобновяеми източници на енергия и устойчиво производство на храни. Земеделието и 
рибарството да са по-екологични и по-справедливи в социален аспект." 
Специалният американски пратеник за климата Джон Кери съобщи, че САЩ и Китай постигат напредък в съставянето на 
съвместна група, която да работи за бързо намаляване на емисиите парникови газове: 
"Основното е, че Китай и САЩ са най-големите източници на парникови газове. Без нас или една от нас, без Китай, няма 
да се постигне успех. Така че трябва да има сътрудничество." 
От началото на пандемията от коронавируса, по данни на международната хуманитарна организация "Оксфам", 
оповестени тази седмица, на всеки 30 часа в света се е появявал един нов милиардер. В момента те са 2688 – с 537 повече, 
отколкото преди две години. Към тях се обърна директорът на Световната продоволствена програма на ООН Дейвид 
Бийзли: 
"Светът е в беда, сериозна беда. Това не е реторика. Осигурете подкрепа, защото светът се нуждае от вас." 
Неизменно съпътстващи Световния икономически форум в Давос са протестите срещу провеждането му и теории на 
конспирациите. Сред недоволните тази година по традиция бяха социалисти и екоактивисти, като сред тях бяха и 
британският милионер Фил Уайт и роденият и израснал в Давос Юрг Грасъл: 
"Имаме 1 процент милионери и останалите 99. Тук сме с обща цел и нашата единна позиция е за намаляване на 
неравенството. Има нужда от по-добра и справедлива данъчна система. В момента ситуацията е неправилна в много 
страни, където данъците на богатите са по-ниски спрямо тези на работещите. Това е несправедливо и трябва да се 
промени." 
"Световният икономически форум е вече на 50 години. А нищо не се е променило към по-добро в света. Всяка година 
казват, че подобряват състоянието, но нещата само отиват към по-зле. Защитаваме позицията, че може би, за да има 
напредък, управлението трябва да е в нечий други ръце или в ръцете на всички.“ 
А Макс Лоусън от хуманитарната организация „Оксфам“ обяснява: 
"Причината Давос да ядосва толкова много хора не е самата среща, а това, което тя символизира – липсата на демокрация 
в света, чувството, че трябва да слушаме само супер-богатите. Но кога слушаме обикновените хора?" 
Не всички смятат, че Давос е мястото, където могат да бъдат намерени решения на наболели проблеми, касаещи цялото 
човечество. Според циниците единственият въпрос, които се разисква там, е как богатите да станат още по-богати. Но 
харесва ли ни или не, вярваме ли или не, стабилността, сигурността и бъдещето ни са в ръцете на световните лидери. И не 
е изключено обмяната на идеи между единомислещи партньори да е двигател за промяна в положителна посока. Трябва 
да помним, че светът не е нито изцяло добър, нито изцяло лош, но той се променя, защото ние, хората, се променяме и 
трябва да се възползваме по най-добрия начин от възможностите на новата реалност, за да преодолеем 
предизвикателствата, завещани от историята. 
 
Икономически живот 
 
√ Брутни валутни резерви: формиране и стопанисване 
В края на месец април, в съответствие със Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), беше публикуван отчетът на БНБ 
за 2021 г. Той предоставя интересен материал за размисли, свързани с цялостното ни съвременно икономическо развитие. 

1. Брутни валутни резерви 
Активите на подуправление „Емисионно“ на БНБ представят Брутните валутни резерви (БВР) на страната[1]. Динамиката 
на БВР, макар и колеблива, е строго позитивна (Фигура 1). Кризата от 2008 г. нарушава скоростта на прираста на БВР (в 
текущи BGN, респ. в текущи EUR), но в последните десетина години тя се възстановява – за периода 2011-2021 г. 
средногодишният прираст на БВР е 10%! Същевременно средногодишният прираст на БВП за същия период в текущи BGN 
е два пъти по-нисък (5%), а в съпоставими цени е едва 1,7%! Видимо има фактори, които въздействат върху натрупването 
и ускорения прираст на БВР. 
 

 
Фигура 1 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/brutni-valutni-rezervi-formirane-i-stopanisvane/#_ftn1
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Общоприет измерител за величината на БВР е степента на покритие на вноса (внос на стоки и нефакторни услуги – СНФУ). 
Препоръчваната в специализираната литература стойност е БВР да покриват около три месеца внос на СНФУ. При нас това 
покритие (в съответствие с оценките на БНБ) е примерно три пъти по-голямо (Фигура 2). Ако покритието е по-ниско (много 
по-ниско?!) от 3, тогава възниква значим риск за валутната устойчивост в страната. При по-високи от 3 стойности на 
показателя валутната стабилност е по-висока, но въпросът опира до цената, с която тя се заплаща. БВР са замразено 
национално богатство и прекалено високите им стойности се свързват с високи национални загуби, измерващи се в 
неизползвани национални ресурси. 
 

 
Фигура 2 

 
При равни други условия прирастът на БВР корелира с оценката на пазара за степента на пазарно равновесие на 
фиксирания валутен курс (при паричен съвет). При фактическа надцененост на местната валута населението и 
икономическите агенти ще предпочетат да поддържат паричните си натрупвания в по-скъпата валута (EUR) и БВР ще 
намалява относително. Както и обратното. 
2. Стопанисване на брутните валутни резерви 
В отчета на БНБ се посочва, че съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ активите, които се включват в БВР, са: (1) Притежаваното 
монетарно злато; (2) Притежавани Специални права на тираж на МВФ; (3) Банкноти и монети в свободно конвертируема 
чуждестранна валута; (4) Средства в свободно конвертируема валута, притежавани от БНБ по сметки в чуждестранни 
централни банки или в други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито 
задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг; 
(5) Ценни книжа, емитирани от чужди държави, централни банки, други чуждестранни финансови институции или 
международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две 
международно признати агенции за кредитен рейтинг; (6) Салдо по вземания и задължения по форуърдни сделки или 
сделки с уговорка за обратно изкупуване, сключени със или гарантирани от чуждестранни централни банки, публични 
международни финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две 
международно признати агенции за кредитен рейтинг; (7) Фючърси и опции на БНБ, задължени по които са чуждестранни 
лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна валута. Тези активи се оценяват по пазарна стойност. 
Стопанисването на БВР се извършва при спазване на законовите изисквания и осигуряване на възможно по-висока 
доходност от инвестирането на средствата от БВР. От реализирания доход БНБ финансира своята собствена дейност, а 
остатъкът следва да се преразпределя, основно като вноска в държавния бюджет. През последните пет години БНБ не 
съумява да отделя средства за подпомагане на приходната част на държавния бюджет (Фигура 3). 
 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/anual_report_2021_bg.pdf
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Ежегодният доход от стопанисването на БВР (активите на БНБ) за периода 2017-2021 г. е отрицателна величина. БНБ 
поддържа БВР в развити западни икономики, т.е. те ползват български финансов ресурс, а в добавка ние си плащаме за 
това. Загубата за 2021 г. е 164 млн.EUR, а за петгодишния период 2017-2021 г. тя е 450 млн.EUR! 
 

 
Фигура 5 

 
Получава се своеобразен уникален български парадокс, който е отразен на Фигура 5. БВР нарастват по обем значително 
(от 25 млрд.лв. през 2009 г. на 68 млрд.лв. през 2021 г.), докато доходът от тяхното стопанисване последователно намалява. 
Обичайното разположение на правата пунктирна линия на Фигура 5 би било редно да е възходящо, но то е низходящо. 
Причините са в световната конюнктура на финансовите пазари (както добре е обяснено в отчетите на БНБ), но логичният 
въпрос е дали е разумно да се поддържат високи размери на БВР, които са свързани с нарастващи реални загуби. 
3. Заключение 
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БВР последователно нарастват най-вече поради въздържаното отношение на населението и икономическите агенти за 
преминане към евро-позиции. Логичното обяснение се свързва с подцененост на местната валута. Същевременно, поради 
конюнктурни особености, поддържането на непремерено големи БВР генерира все повече неочаквани и нежелани 
финансови загуби на национално равнище, при това не безобидни! 
Описаната по-горе нелогична конфигурация е следствие от твърдото и последователно поддържане на паричен съвет у нас 
при коренно и качествено променени обстоятелства. Трансформацията на валутния режим може да доведе до разумно 
намаляване на величината на БВР, които да прелеят в местни инвестиции – било публични, било частни. Толкова повече, 
че при евентуалното ни включване към еврозоната съществена част от БВР ще останат на разположение на правителството, 
т.е. ще бъдат на разположение евентуално за прираст на публичните инвестиции. Тогава тяхното използване ще е 
проблемно, доколкото в ЕС то се таксува като външно финансиране на държавния бюджет, увеличава дефицита в 
държавния бюджет и е в противовес на каноните на еврозоната. Друг е въпросът, че увеличаването на капиталовите 
възможности в страната не предполага автоматичното увеличение на вътрешните инвестиции, т.е. автоматизмът в 
икономиката не действа. Досегашната практика показва, че капитали в страната се генерират, но немалък обем напускат 
страната. 
В резултат, къде явно, къде неявно, най-бедната страна в ЕС подпомага финансово богатите си партньори, т.е. болен здрав 
носи! 
Българската поговорка: Вода гази, жаден ходи! 

 
[1] В практиката са възприети синоними на БВР като например Брутни международни валутни резерви, или Международни 
резерви на БНБ. 
 
√ Путин обещал на Макрон и Шолц да пусне зърното, ако паднат санкциите 
Москва е готова да увеличи износа на селскостопанска продукция, в това число украинско и руско жито, но при условие, 
че паднат санкциите срещу Русия. 
Това е заявил Владимир Путин по време на 80-минутен тристранен телефонен разговор с френския президент Макрон и 
германския канцлер Шолц. 
Темата за изострящата се продоволствена ситуация в света е била сред акцентите в разговора. Путин и повторил позицията 
на Москва, че проблемите с доставките са заради грешки на Запада и санкциите му срещу Русия, която е готова да осигури 
безпрепятствено извозване на украинско зърно от черноморските пристанища, както и да увеличи собствените си 
доставки, в това число и на торове. 
Макар Путин да не е конкретизирал кои санкции срещу Москва иска да бъдат свалени, по-рано прессекретарят на руския 
президент Песков е посочил, че става въпрос за „онези незаконни решения, които възпрепятстват фрахта на корабите, 
износа на зърно и т.н.“. 
Руският лидер остро е поставил въпроса и за снабдяването на Украйна със западни оръжия, предупреждавайки, че това 
може да доведе до по-нататъшна дестабилизация на ситуацията и изостряне на хуманитарната криза, като е потвърдил 
отвореността на Москва за възобновяване на диалога с Киев, който остава „замразен“ по вина на Украйна. 
От своя страна Макрон и Шолц са призовали Путин да освободи украинските военни и членовете на батальона „Азов“, 
които миналата седмица се предадоха в района на завода „Азовстал“ в Мариупол. 
Освен това двамата са настояли за незабавно спиране на огъня и изтегляне на руските войски, както и за сериозни и 
откровени преговори между президентите Путин и Зеленски. 
Не се съобщава как руският президент е отговорил на тези искания. 
 
√ Индия пред дефицит на въглища 
Очаква се Индия да се сблъска с по-широк недостиг на въглища през третото тримесечие, заради по-високото търсене на 
електроенергия, показа презентация на вътрешното енергийно министерство, цитирана от Ройтерс. Това ще влоши още 
повече рисковете от широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. 
Гладната за енергия нация очаква местните доставки на въглища да паднат с 42,5 милиона тона през тримесечието, с 15% 
по-високо от прогнозираното по-рано, изтъква агенцията. Сред причините са нарастналото търсене на електроенергия и 
по-ниското производство от някои мини. 
Мрачната прогноза показва степента на недостиг на гориво в Индия, в момент, когато годишното търсене на 
електроенергия расте с най-бързия темп от най-малко 38 години и световните цени на въглищата се търгуват на почти 
рекордни нива, поради свиване на доставките в резултат на кризата Русия-Украйна. 
Въпреки това, един от слайдовете в презентацията показа, че повечето щати все още не са възложили договори за внос на 
въглища и че индийските комунални услуги ще останат без въглища до юли, ако не бъдат внесени въглища. 
Запасите от въглища в електроцентралите са намалели с около 13% от април, което се изразява в осем дни нужда от 
въглища, най-ниското ниво по това време на годината от поне девет години. 
Индия сега очаква търсенето на въглища да скочи с с 3,3%. 
Прогнозираният в момента годишен недостиг на въглища е 49,3 милиона тона, почти три пъти повече от предвидените по-
рано 17,7 милиона тона. 
 
 
 
 
 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/brutni-valutni-rezervi-formirane-i-stopanisvane/#_ftnref1
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3e-news.net 
 
√ Бившият шеф на Комисията за защита на потребителите става зам.-министър на икономиката и индустрията 
Димитър Маргаритов е назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията. Заповедта за това беше подписана 
от премиера Кирил Петков, съобщават от пресцентъра на икономическото министерство. 
Димитър Маргаритов е дългогодишен председател на Комисията за защита на потребителите. 
Той заемаше поста в продължение на седем години, до 25 май, когато бе освободен заедно с екипа си заради изтичане на 
мандата. 
Маргаритов ще продължи да работи по темата за защита на потребителите и в Министерството на икономиката и 
индустрията. 
 
√ Борислав Сандов: Преходът към нисковъглеродна икономика изключва разкриването на нови находища на фосилни 
горива   
МОСВ в момента провежда две процедури по екологична оценка за добив на нефт и газ във Вранино и Враца 
След почти десетгодишно прекъсване темата за шистовия газ отново е на дневен ред. Интерес за проучване има, за да 
намерим алтернативни източници на руския газ. В МОСВ не са постъпвали "инвестиционни предложения" и за провеждане 
на екологични оценки за проучване и добив на шистов газ, съобщиха официално от Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) за 3eNews. В момента в министерството обаче се провеждат две процедури по екологична оценка, в т.ч. и 
оценка за съвместимост. Става дума оценка на цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и газ в площ 
"Блок 1-11 Вранино", както и за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ "Блок1-25 Враца запад“ в 
Северозападна България. Процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост са от Закона за опазване на 
околната среда и Закона за биологичното разнообразие и още не са приключили, допълниха от екоминистерството. 
Важно е да се направи уточнение, че не става въпрос за мораториум, а за забрана, приета с решение на НС през 2012 г., 
припомни министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Моята лична позиция не се е променила и оттогава 
насам единствено се е потвърждавала от решенията на други европейски страни. Аргументите на България бяха 
надграждани и затова в ЕС все още няма държава, която да използва технологията фракинг при проучване и добив на 
шистов газ, обясни той специално за 3eNews. Позицията на МОСВ е за преход към нисковъглеродна икономика, което на 
практика изключва разкриването на нови находища на фосилни горива. От гледна точка на опазване на водите, особено в 
процес на преминаване на България в списъка на държавите във воден стрес, ние трябва да правим всичко възможно, за 
да опазваме нашите водни ресурси и да ги управляваме при максимална ефективност, обясни министърът. 
При добива на шистов газ на първо място рискът е за водите, особено за подпочвените, заради разбиването на скали във 
водоносните хоризонти и преминаването на сондажи през водните тела. Това става с използването на големи количества 
токсични химикали. На второ място е рискът от неорганизирани емисии от парникови газове, които съпровождат самия 
процес и времето след приключването му. Особено притеснителни са емисиите от метан, което има 20 пъти по-голям 
парников ефект от въглеродния диоксид. Негативни ефекти би имало и върху почвите и земеделските земи заради нуждата 
от множество на брой сондажи и движението на подпочвените води, коментира вицепремиерът и министър на околната 
среда и водите. 
Възможността забраната да падне е от компетентността на НС при условие, че се отмени решението от 2012 година. 
Държавата няма функцията да възлага такъв тип дейности, те са в полето на частната инициатива. Държавата може да 
инвестира в проучване на други енергийни възможности, като например нови възобновяеми източници, каквато е 
геотермалната енергия. 
Според енергийни експерти оценените запаси и ресурси на шистов газ у нас се оценяват на 480 млрд. кубически метра, а 
ако се изключи употребата на фракинг, може да се добият 30 млрд. куб. метра, което е потреблението на страната за 10 
години. 
Най-големите залежи на шистов газ в Европа са в Швеция, Полша и Австрия, но все още никъде в Европа не е разрешен, 
което има своето логично обяснение. Какво казват официални данни? 
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Шистовият газ е природен газ, заключен в дребнозърнести седиментни скали, наречени шисти. Пробива се вертикален 
кладенец докато се стигне шистовия слой. След това се пробива хоризонтално през шистовите скали. Отворите в скалите 
се създават с вливането под високо налягане на вода. Накрая налягането се освобождава и водата излиза на повърхността, 
така започва и извличането на газа. 
Около половината от водния разтвор на химикали и пясък остава в шахтата, където поради различни геоложки причини. 
Те могат да достигнат почвата и подземните водни запаси от питейна вода, която води до трайно увреждане на почвите и 
водите 
Извлечената част от водната смес (която вече може да съдържа и радиоактивни елементи и още химикали попаднали там 
от самите шистови скали) престоява в кладенец, където очаква извозване към пречиствателна станция, но междувременно 
се изпарява и замърсява въздуха. 
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В зависимост от региона, процесът на „хидравличен удар“ може да доведе до локална сеизмична активност (за това бе 
преустановен във Великобритания). 
Според последни проучвания шистовия газ допринася много повече за парниковия ефект от колкото конвенционалния 
земен газ, петрола или въглищата. 
Въпреки първоначалното убеждение, че шистовият газ ще бъде по-евтин от конвенционалния се оказва, че добивът на 
шистов газ е по-скъп. Няма ясни правила и закони, които да следят и регулират добива на шистов газ 
 
√ КЕВР с готовност за въвеждане на блокови цени за ток, парно и вода, ако депутатите кажат „да“ 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) работи по идея за въвеждане на т.нар. блокови цени или плащане на 
определена консумация по едни цени, а над нея – по други, по-високи. Това съобщи в ефира на БНР (Неделя 150) 
председателят на енергийния регулатор Станислав Тодоров. 
„Ние сме готови, ако Народното събрание ни гласува това правомощие, да въведем блок тарифи. Това означава до 
определена консумация на газ, вода, електричество да се плаща една тарифа. Така може би ще покрием около 50 процента 
от населението като сметката ще бъде на регулирани и на по-ниски цени, отколкото би изисквало от пазарните сили. 
Над тази консумация, ако поливаш градината с вода, или си пълниш басейна с вода или отопляваш 800 квадрата 
резиденция, тогава очевидно сметката ти трябва да е по-голяма“       обясни Тодоров.   
По думите му, тогава консумацията, която има един двустаен апартамент и една резиденция ще бъде на съвсем различна 
цена. 
„В момента комисията е готова, имаме опит с такова блоково ценообразуване“, посочи председателя на КЕВР, 
припомняйки, че до 2015 г. такова ценообразуване съществуваше при водата и електричеството. 
„Ако народните представители ни дадат това правомощие може да ги въведем с извънредно ценово решение и така да 
защитим най-уязвимата част от българското население. Готови сме да го направим за тока, за парното и за водата. Може 
да ги въведем в рамките на месец и половина Това означава, че ще се плаща цената, както през миналата година. Няма да 
има увеличение, заяви Станислав Тодоров. 
Ако Народното събрание гласува такова правомощие сме готови да го въведен в разстояние на месец и половина“, заяви 
Станислав Тодоров. 
В отговор на въпрос той коментира и защитата на енергийно бедните. По отношение на дефиницията за енергийно бедни, 
Тодоров посочи, че това е в правомощията на изпълнителната власат, а на Народното събрание да я приеме. 
В същото време заяви, че дефинирането по доход не е правилно. „Дефинирането на критерия „енергийно бедни“ на 
семейство, да кажем на хора с доход до 2000 лева изисква една постоянна актуализация на този критерий“, посочи 
Тодоров, като даде пример с продажба, например на апартамент, на промяна на доходите. 
„Това е една много тежка административна процедура с въвличането на един много голям административен апарат в нея. 
Да не говорим, че може да се манипулира. Мисля, че блоковите цени дават много по-универсален и автоматичен отговор 
точно на този проблем. Всички хора с малко потребление ще могат да получат своята електроенергия, вода или топлинна 
енергия на една ниска регулирана, приемлива цена“, каза Станислав Тодоров. 
Припомняме, че предложената още през 2018 – 2019 г. дефиниция за енергийно бедни се базираше именно на 
необходимото потребление на енергия. 
150-300% е било поисканото увеличение от топлофикациите в страната, то се е базирало на обективни факти, но КЕВР е 
намерила механизми, чрез които да компенсира повишените им разходи, каза преди това в разговора председателя на 
КЕВР. "Не само чрез цената, която битовите потребители трябва да плащат, но и с някои резерви в т.нар. Фонд за енергийна 
сигурност на системата. Реалистичното увеличение, което трябваше да поискат, беше в действителност около 100-120%. 
Председателя на КЕВР посъветва през летния сезон хората да вземат някои мерки за намаляване на консумацията, от една 
страна с енергийно ефективни мерки, например саниране, от друга – с ВЕИ за собствено потребление. По думите му, в 
рамките на две-три години инвестицията в тази посока се изплаща. В тази връзка обясни, че от Плана за възстановяване 
ще дойдат "много пари" точно по тези две мерки. 
Природен газ 
"България ще има сигурност и яснота, когато има друг дългосрочен договор - било за втечнен газ, било за алтернативен 
доставчик. Да купуваме на спот пазарите - месец за месец и ден за ден, това е най-скъпата цена. Българският потребител 
и КЕВР няма да имат яснота, докато не бъдат сключени такива дългосрочни договори." Това коментира пред БНР 
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров. 
Това е най-голямата енергийна криза, пред която Европа се изправя от 80-те години, подчерта той в предаването "Неделя 
150". 
"Действаме в извънредни условия, които Европа в последните 40 години не е виждала. Българските битови потребители 
получават най-ниската цена на газа и на електричеството в цяла Европа." 
По метода на ценообразуване за 2022/2023 г. експерти с дългогодишен стаж работили повече от два месеца в защита на 
потребителите, уточни Тодоров. 
Русия използва енергийните си доставки към Европа като едно от основните си оръжия за натиск, заяви председателят на 
КЕВР. 
В понеделник се чака последното ценово заявление от "Булгаргаз". За първи път в своята история дружеството прави две  
доставки на втечнен газ, посочи Станислав Тодоров. Той нарече "подвиг" факта, че са успели да осигурят алтернативни 
доставки за месец май. 
Във всички парламентарни групи го има разбирането, че тази енергийна криза ще продължи, независимо кой управлява. 
Трябва да се вземат мерки и тези мерки са осъзнати от всички партии, коментира още Тодоров. 
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√ ЕК ще позволи на България да получи 2 години отсрочка за ембаргото върху руския петрол 
Европейската комисия изпрати на страните от ЕС нов проект на петролното ембарго срещу Русия, съобщи агенция 
Bloomberg. Според източниците на изданието, преходният период за отказ на руски петрол се удължава. Така България ще 
получи отлагане до юни или декември 2024 г., а Хърватия ще получи изключение за вноса на газьол. 
Според документа, нефтопроводът "Дружба", по който Унгария получава суровини, е освободен от санкции. 
Европейската комисия също така предлага ограничаване на реекспорта на руски тръбопроводен петрол към други 
държави-членки или трети страни. Държавите-членки на ЕС постепенно ще преустановят вноса на петрол след 6 месеца и 
петролни продукти след 8 месеца, съобщават източниците на Bloomberg. 
Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обясни в интервю за MSNBC късно снощи следното: "Винаги 
трябва да намираме точния баланс, за да не навредим твърде много на икономиката си, защото това е най-силният лост 
срещу тази агресия на Путин. Вземете например нефта. Трябва да внимаваме, защото при незабавно пълно спиране на 
доставките той може да изпрати нефт, който не е продал в Европейския съюз, на световния пазар, където цените ще се 
повишат, и той ще го продаде за повече. И това щеше да напълни военната му каса. Трябва да действаме стратегически в 
това отношение. Важно е да се погрижим да изпразним военната му каса." 
Зарадвах се на новината, че България ще получи отсрочка за ембаргото над руския петрол, това показва, че нашите нужди 
са отчетени от Европейската комисия (ЕК), коментира за БНР министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Зарадвах се на тази новина, доколкото показва, че твърдата позиция на България в защита на европейските 
правила,показва страната ни като стабилен партньор и нашите нужди са разбрани от ЕК, която подготвя пакет с 
изключения, в който са включени държави като България, които се нуждаят от време за такива санкции, коментира Лорер. 
По думите му това предложение на ЕК ще бъде рамкирано в съответното предложение. 
 
√ Повишение с 33.73 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 386.96 лв./MWh 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 386.96 лв. за MWh и обем от 87 358.80 MWh с ден за доставка 30 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 33.73 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 409.29 лв. за MWh, при количество от 47 375.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 983.20 MWh) е на цена от 364.62 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 212.89 лв. за MWh и количество от 2772.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 170.04 лв. за MWh ( 2837 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 580.26  лв. за 
MWh при количество от 3536.6  MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 439.71 лв. за MWh при количество от 3400.1 MWh. 
Спрямо стойността от 289.36 лв. (147.95 евро) за MWh за 29 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 30 май 2022 г. нараства до 386.96 лв. за MWh (повишение с 33.73 %) по данни на БНЕБ или 197.85  евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 118.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 258.17 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,19%    1969.63 
Кондензационни ТЕЦ   35,37%    1872.93 
Топлофикационни ТЕЦ   4,19%    221.73 
Заводски ТЕЦ    1,59%    84.36 
ВЕЦ     3,49%    184.96 
Малки ВЕЦ    5,28%    279.52 
ВяЕЦ     1,34%    70.78 
ФЕЦ     11,13%    589.51 
Био ЕЦ      0,42%     22.22 
Товар на РБ         3503.99 
Интензитетът на СО2 е 319g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ръст в цените на електроенергията по всички пазари за понеделник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 211,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 214,23 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 211,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 30 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 229,01 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
193,15 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,50 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
86,94 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 636,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 30 май ще бъде 214,23 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 138,24 гвтч. Максималната цена ще бъде 296,68 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 165,60 евро/мвтч. 
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 май е 226,22 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 229,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,50 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и 
тя ще бъде 182,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 344,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 май на Словашката енергийна борса е 226,22 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 300,50 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 182,92 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 225,99 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 295,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 182,92 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 май е 225,99 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
229,01 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 190,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 295,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 182,92 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 225,99 евро/мвтч на 30 май. Пиковата цена ще бъде 229,01 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 488 848,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 295,00 евро/мвтч. В 5 ч се очаква и най-ниската цена от 182,92 евро/мвтч. 
 
√ Белгия отпуска 100 милиона евро за разработването на малки модулни реактори 
Белгийското правителство ще отпусне 100 милиона евро на Националния ядрен център SCK-CEN в страната за 
разработването на малки модулни реактори (ММР). Това заяви министърът на енергетиката Тине Ван дер Стратен по време 
на среща, посветена на 70-годишнината от основаването на изследователския център. По думите ѝ правителството ще 
осигурява по 25 милиона евро за 4 години за разработването на ММР като средство за постигане на въглероден 
неутралност в Белгия до 2050 година. 
Конкретната техническа задача, поставена през научния център е да се разработи реактор на бързи неутрони, който да не 
използва вода за охлаждане. Видът на топлоносителя - натрий, олово или газ, трябва да бъде определен с помощта на 
резултатите от проучванията. 
Ако Белгия избере да разработва малък модулен реактор с топлоносител олово, може да използва изследователския си 
реактор Myrrha. 
 
√ Американско издание: България е авангардът за прехода на ЕС от руската енергетика 
През пролетта България се намираше в средата на енергиен батак. Страната осъди руската инвазия в Украйна, но все още 
беше силно зависима от руската енергия, за да задоволи нуждите си. Това беше смел ход, като се има предвид, че по-
голямата част от природния газ се внасяше от Русия. Това коментира американското издание Washington Examiner. 
 Освен това единствената петролна рафинерия на страната беше собственост на руската компания "Лукойл". С 
нарастването на напрежението между двете страни руският президент Владимир Путин спря доставките на газ за страната. 
Въпреки това малката държава не се подчини на Путин, а го заобиколи. 
Проектът IGB е газопровод, който ще се простира на 113 мили от Комотини, Гърция, до Стара Загора, България. Той може 
да се окаже и един от най-големите непредвидени кошмари на Путин. Газопроводът, който се очаква да започне да 
функционира напълно през юли, е важна стъпка в оттеглянето от зависимостта от руската енергия. Той ще се свърже с 
Трансадриатическия газопровод и ще транспортира газ от Азербайджан до нашия регион. 
Докато миналата година по това време София получаваше 73% от природния си газ от Русия, последните данни показват 
впечатляващ обрат. България е внесла близо 300 млн. куб. м газ от централноазиатската страна. Това е смел ход от страна, 
която не е известна с геополитическото си лидерство и чието население е наполовина по-малко от това на Пенсилвания. 
Освен това IGB ще помогне за доставката и на други енергийни източници. Втечненият природен газ се превърна в гореща 
стока, особено в настоящата благоприятна за икономиката епоха. Втечненият природен газ се счита за най-чистото от 
всички изкопаеми горива и за важен ресурс в планирания преход на света към възобновяеми енергийни източници. 
Със Зелената сделка ЕС се ангажира до 2050 г. да постигне нулеви нетни въглеродни емисии. Интерконекторът IGB ще бъде 
от съществено значение за осигуряването на внос на втечнен природен газ в ЕС. Когато пратките с втечнен природен газ от 
страни като САЩ или Катар пристигат в морските пристанища на Егейско или Адриатическо море, този нов газопровод ще 
позволи по-бърза и по-ефективна доставка по целия континент. 
„Интерконекторът с Гърция би ни позволил да получаваме много по-големи от сега възможните обеми газ от Азербайджан, 
който в момента идва през газопроводите [TAP] и TANAP чрез обратната връзка с Гърция“, сподели и вицепремиерът Асен 
Василев, който е и бивш министър на енергетиката миналата година, припомня изданието. 
По-важното е, че втечненият природен газ е още една важна стъпка в отклоняването на България и останалата част от ЕС 
от руската енергетика По-рано този месец българският министър-председател Кирил Петков обяви две доставки на втечнен 
природен газ от САЩ за юни. Страните ще продължат да работят за постигането на устойчиво дългосрочно споразумение. 
Покупката на София е в допълнение към 15 милиарда кубически метра втечнен природен газ, които САЩ обявиха, че ще 
доставят в ЕС, за да преминат от петродържавата на Путин. 
"Договорихме доставките специално за България, което показа и подкрепата на нашите партньори", каза Петков. Другите 
доставки на втечнен природен газ ще идват от близки държави като Гърция или Турция, съобщи Петков. 
За кратко време България се превърна от второстепенно звено в ЕС в един от най-важните му членове по отношение на 
енергетиката. Тъй като ЕС се стреми към алтернативни енергийни източници след нахлуването на Русия в Украйна, 
конекторът IGB е от съществено значение за диверсификацията на енергийния внос на континента. Чрез действията си 
България показа на държавите по света как би изглеждал свят, независещ от руската енергия, и е лъч на надежда за други 
държави да направят същото. 
 
 

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/bulgaria-is-the-vanguard-for-the-eus-transition-from-russian-energy
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Мениджър 
 
√ Маргаритов: Трябва да се изработят механизми за контрол на антикризисните мерки 
Министърът на икономиката Корнелия Нинова възложи миналата седмица на КЗП и Комисията за стоковите борси и 
тържища изработване на методика за мониторинг върху ефекта от антикризисните мерки и по-строг контрол. Това са 
изключително важни моменти, защото самото въвеждане на мерките не означава, че те ще работят, ако няма ефективен 
контрол на институциите или индикатори, които да измерват ефекта върху покупателната способност на гражданите. Това 
заяви в ефира на БНТ Димитър Маргаритов, който в последните 7 години беше председател на КЗП, а от дни е зам.-
министър на икономиката. 
В следващите дни паралелно с изготвянето на конкретните текстове, с които ще бъдат въведени мерките, трябва да се 
изработят и съответните механизми за контрол и мониторинг на тези мерки. 
"Механизмите за контрол, които и сега съществуват, дават своя резултат, за да не се стига до шоково поскъпване на цените 
от първа необходимост. Примерите са два - при опитите от миналите месеци да бъдат вдигнати цените на горивата и 
олиото, намесата на контролните органи показа, е подобни опити могат да бъдат пресечени", посочи зам.-министърът на 
икономиката.  
Според Маргаритов, наред с тези механизми трябва да се търсят извънредни и временни допълнителни механизми за 
контрол, които да влияят върху ценообразуването на определени групи стоки, върху които ще има облекчение. 
"Например, за мярката с намалението от 25 стотинки на литър на бензиностанциите, ако се види, че в рамките на дни или 
часове горивата масово поскъпват с 25 стотинки, означава че трябва органът, който контролира съответния пазар да се 
намеси и да установи дали няма съгласувани практики по отношение на този бизнес да се вдигнат цените изведнъж по 
мярка, която държавата е предвидила за хората, а тези пари да отидат в джоба на търговеца. В хода на прилагане на 
мерките може да се въведат допълнително такива механизми", категоричен е Маргаритов. 
Той смята, че има начини, при които може да бъде установено дали определени търговци не злоупотребяват със 
ситуацията и няма да злоупотребяват с допълнителната финансова подкрепа, която държавата им дава, за да изкарат 
печалби на гърба на хората. 
Надявам се, че ще успеем да държим нещата под контрол, когато съгласувано с всички институции се упражнява засилена 
контролна дейност, каза новият зам.-министър на икономиката. 
Според него има наказани за нелоялни търговски практики за недоставените по-евтини стоки, рекламирани на промоция 
или обявяване на цени, което не е извършено спрямо закона. Той напомни, че ще има и други наказани и че от събота 
санкцията за нелоялна търговска практика е станала от 30 000 на 50 000 лева, а КЗК има санкция от 2% от оборота за 
миналата година. 
"Ако в няколко случая, стига такива да бъдат установени и се приложат тези максимални санкции, това ще подейства 
възпиращо на търговците, които се изкушават да използват средствата, вложени в антикризисните мерки за собствено 
благоденствие", заключи Маргаритов.  
 
√ Проведоха се политически консултации между Министерствата на външните работи на България и Армения 
Политически консултации между Министерствата на външните работи на Република България и Република Армения на 
ниво заместник-министри на външните работи бяха проведени на 27 май 2022 г. в гр. Ереван, Република Армения. От 
българска страна консултациите бяха водени от заместник-министър Ирена Димитрова, а от арменска - от заместник-
министър Паруйр Оганисян. 
Като знак на отличните двустранни отношения, в рамките на визитата, заместник-министър Димитрова проведе срещи и с 
министъра на външните работи на Република Армения Арарат Мирзоян, със секретаря на Съвета за  сигурност на 
Република Армения Армен Григорян, както и с председателя на Групата за приятелство Армения - България в 
Националното събрание на Република Армения Ануш Беглоян. 
По време на консултациите бе направен цялостен преглед на двустранните отношения, като акцент бе поставен върху 
идентифицирането на сфери за разширяване на сътрудничеството. В този смисъл, свързаността и сигурността, особено в 
контекстта на актуалната международна обстановка, бяха изведени на преден план. Акцент бе поставен и върху 
интензифицирането на търговско-икономическите връзки, включително и в контекста на възмоожностите, предоставяни 
от Споразумението за всеобхватно и задълбочено партньорство между ЕС и Република Армения, както и в контекста на 
двустранната Спогодба за трудова миграция. 
Консултациите преминаха под знака на 30 годишнината от установяването на дипломатически отношения между 
Република България и Република Армения и предстоящите визити в София през настоящата година на министъра на 
външните работи на Република Армения Арарат Мирзоян, председателя на Националното събрание на Република 
Армения Ален Симонян и президента на Република Армения Вахагн Хачатурян. 
Двете страни обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес, регионалната и международна сигурност, 
ситуацията в контекста на руската военна агресия в Украйна и нейното отражение в регионален и глобален план. От 
българската страна беше изразена дълбока загриженост за ситуацията в Украйна, като бе споделена европейската позиция 
относно значението на стриктното придържане към наложените на Руската федерация международни санкции и 
свеждането до минимум на възможностите за тяхното заобикаляне, с оглед превръщането им в ефективен инструмент за 
прекратяване на руската военната агресия. 
 
√ Путин и Ердоган ще проведат телефонен разговор на 30 май 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Ердоган възнамеряват да проведат телефонен разговор на 30 май. 

https://bntnews.bg/news/shte-nakazavat-targovci-koito-izpolzvat-antikrizisnite-merki-za-da-izkarvat-pechalba-1196381news.html
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За последен път двамата държавни глави разговаряха на 26 и 28 април. Тогава те обсъждаха основно развитията в Украйна. 
По-рано днес Ердоган пък заяви, че скорошните разговори на Турция с делегации на Швеция и Финландия не са били на 
очакваното ниво и Анкара не може да каже "да" на членството в НАТО на "подкрепящи тероризма" държави, предаде 
Ройтерс. 
Турция се противопоставя на присъединяването на Финландия и Швеция към пакта и Ердоган бе цитиран да казва пред 
репортери при завръщането си от визита в Азербайджан, че "те не са честни и искрени". Докато Ердоган е ръководител на 
Република Турция, ние определено не можем да кажем "да" на страни, подкрепящи тероризма, да влязат в НАТО", заяви 
турският държавен глава.  
 
√ Цените на петрола достигнаха двумесечен връх преди срещата на върха на ЕС 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, достигайки най-високите си нива от повече от два 
месеца, докато търговците изчакват да видят дали лидерите на Европейския съюз ще постигне споразумение за забрана 
за вноса на руски петрол по време на започващото днес двудневно извънредно заседание в Брюксел, пише Си Ен Би Си 
Към 8:50 часа българско време  сортът Брент поскъпна с 0,44 долара, или 0,38%, до 119,9 за барел. Цената на американския 
лек суров петрол WTI се повиши с 0,78 долара, или 0,68%, до 115,8 долара за барел, удължавайки ръста от миналата 
седмица. 
Лидерите на ЕС ще се срещнат днес и утре, за да обсъдят шестия пакет от санкции срещу Русия заради нахлуването й в 
Украйна. Москва нарича инвазията „специална военна операция“. 
„Ако погледнем неотдавнашното движение на цените, изглежда, че пазарът е отчел факта, че Европейският съюз може да 
постигне сделка за някаква форма на ограничения на вноса на руския суров петрол“, коментира Мадхави Мехта, 
анализатор по стокови изследвания в Kotak Securities. 
„Може да видим по-нататъшно развитие, само ако се приеме пълна забрана. Всяка разводнена сделка или такава, която 
включва изключения, може да няма много голямо въздействие върху цените“, добави тя. 
Правителствата на ЕС не успяха да се споразумеят за ембарго върху руския петрол в неделя, но преговорите продължават, 
като същевременно с това се търси компромис петролните доставки да бъдат забранени по море, но да се разрешат 
доставките по петролопроводи да продължат, съобщиха запознати източници. 
Всяка по-нататъшна забрана на руския петрол ще затегне допълнително пазара на суров петрол, който вече е доста 
напрегнат на фона на нарастващото търсене на бензин, дизел и самолетно гориво преди началото на летния сезон на 
пътуванията в САЩ и Европа. 
Подчертавайки стегнатостта на пазара, Организацията на износителките на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с 
Русия, известно общо като ОПЕК+, са готови да да отхвърлят призивите на Запада за ускоряване на увеличаването на 
добива на петрол, когато се срещнат в четвъртък. Те ще се придържат към съществуващите планове за добавяне на 432 
000 барела на ден през юли, казаха за Ройтерс шест източника от ОПЕК+. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Поредно жестоко убийство на жена. Защо се стигна до фаталната развръзка? Коментар на Любомир Методиев - 
приятел на жертвата, и на криминалиста Иван Савов 

- Има ли нужда България от закон „Магнитски“ с предложените от кабинета параметри? Коментар на Николай 
Хаджигенов и Емануил Йорданов 

- Защо се стигна до хаоса с преместването на украинските бежанци? Предаваме на живо от Рибарица и Банско 
- Потребление и антикризисни мерки - разговор с новия заместник-министър на икономиката Димитър Маргаритов 
- Защо ТИР-ове, превозващи храни, чакат с часове на границата с Турция и как ще реагира държавата? Гост е 

директорът на Агенцията по храните проф. Христо Даскалов 
- Продължава ли поскъпването на жилищните имоти? Анализ на финансовия експерт Тихомир Тошев и Добромир 

Ганев от Националното сдружение недвижими имоти 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ръст на лихвите от средата на лятото с 0,25% по депозити, после и за кредити 
в. 24 часа - 709 лв. става пенсията средно през октомври, само 710 хил. вземат второто увеличение 
в. Телеграф - Бум на алкохол менте 
в. Труд - Украинците искат в хотели на първа линия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Бейби бумът от COVID изолацията свърши 
в. 24 часа - Украинци отказват в последния момент да се местят, при много капризи - в лагера в Елхово 
в. Телеграф - Страната ни получава 2 г. отсрочка за петролното ембарго 
в. Телеграф - Безплатно висше за медицински сестри 
в. Телеграф - Усмириха скока на парното с по-скъп ток 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Лъчезар Богданов, икономист: Никой не казва: да блокираме приемането на еврото, но се надпреварват да 
говорят в стил - да го обсъдим, т.е. да го отложим 
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в. Телеграф - Учителят по история Александър Александров: Участвах в задържане на 4 педофили, единият беше художник 
в. Труд - Екатерина Захариева, бивш вицепремиер и министър на външните работи, пред "Труд": Колкото повече очаквания 
създава Петков, толкова повече в Скопие стават по-нагли  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Сблъсъкът на столетниците в Давос 
в. Телеграф - Инфлацията е опасна за вашето здраве 
в. Труд - Хора, бдете-иде криптофашизъм 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 май 
Брюксел. 

- Министър-председателят Кирил Петков ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет на 30 и 31 май 
в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят ситуацията в Украйна и темите сигурност и отбрана, енергетика и 
продоволствена сигурност. 

*** 
София. 

- От 11.00 часа в пространството пред Националния дворец на културата ще бъде открит Софийският международен 
литературен фестивал за деца и младежи е инициатива на Асоциация „Българска книга“, стартирала през 2018 г. 

- От 13.00 часа в зала Сердика на София Хотел Балкан ще се проведе дискусия Energy Managers' Forum на тема: 
Борсова и извънборсова търговия с електрическа енергия. 

- От 14.00 часа ще се проведе Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно 
заседание. за обсъждане на пакет от антикризисни мерки, предложен от Министерския съвет. 

- От 19.30 часа Президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева ще посрещнат близо 100 
зрелостници от випуск 2022 в Дом 2 на резиденция „Бояна“, където ще започне балната вечер. На събитието ще 
присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 до 16.00 часа във венно формирование 26 400 – Благоевград ще се проведе „Ден на отворените врати с 
показ на въоръжение, бойна техника и демонстриране на способности“. 

- От 11:00 часа в зала "22 септември" в Благоевград ще се състои церемонията по награждаване на спечелилите 
ученици в конкурса по превенция на наркоманиите в двете теми: “Моят любим национален герой” – за ученици 
от I до IV клас и “Човекът – свободен и независим” – за ученици от V до XII клас, за 2021 ¬- 2022 учебна година, 
организиран от Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества Благоевград. 

- От 18.00 часа в зала „22-ри септември“ на пл. „Георги Измирлиев“ заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деляна Иванова ще представи пред 
местните власти, неправителствения сектор и обществеността новия подход в регионалното развитие за периода 
2021-2027 г. и инструментите за подкрепа, които регионът може да ползва при изпълнение на европроекти. 

- От 11:00 ч. в малкия Арт-Салон на Радио Варна народните представители от МИР-3 Варна на „Продължаваме 
Промяната“ Калоян Икономов и доц.д-р Антон Тонев ще участват в извънредна пресконференция на тема: 
„Депутати на ПП с извънредна пресконференция за отправените заплахи и неверни твърдения към варненци“. 

*** 
Варна. 

- От 11:00 ч. в малкия Арт-Салон на Радио Варна народните представители от МИР-3 Варна на „Продължаваме 
Промяната“ Калоян Икономов и доц.д-р Антон Тонев ще участват в извънредна пресконференция на тема: 
„Депутати на ПП с извънредна пресконференция за отправените заплахи и неверни твърдения към варненци“. 

- От 13.00 часа на пл. „Съединение“ ще бъде открит паметник на Шарл Азнавур. 
- От 19.00 часа в ГХГ-Варна на ул. “Л. Каравелов” 1 ще се състои “Танго завинаги” / “Tango Forever” музикална вечер, 

представяща някои от най-известните танга и неаполитански песни, с богат и забавен изпълнителски разказ. 
*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в град Кюстендил - градинката „Под чинарите“, ще се организират творчески работилници и детски 
спортни игри. Ще се включат около 200 деца от началните училища и детски градини в Кюстендил. 
В 12.00ч. на площад „Велбъжд“ ще бъде изнесено българското знаме под звуците химна на Република България. 
Децата ще направят около него кръг с балони, които ще пуснат в небето. 
В 12.30ч. празнична лития ще бъде оглавена от духовенството на Софийска света митрополия - Кюстендилска 
духовна околия с мощехранителницата на Св. Харалампий и Св. Мина, и с участието на професионалния духов 
оркестър на Кюстендил. 

- От 10.30 часа Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще посети, язовир 
Големо село, за дапровери на място как работят закупените наскоро дистанционно управляеми роботиза 
почистване на язовири и речни корита от растителност, както и за борба с горски пожари. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ДКТ „Васил Друмев“. 
*** 
Якимово. 
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- В 11:45 часа министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще посети земеделското стопанство на ЗП Стефан 
Герасимов в с. Расово, общ. Медковец, а в 12:30 часа Стопанска кооперация “Единство” - с. Комощица, общ. 
Якимово. 
От 14:00 часа министър Иванов ще се срещне със земеделски производители в залата на Общината в гр. 
Вълчедръм. 
От 13:45 часа брифинг на министър Иванов пред сградата на общината. 

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

