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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Мерките не спират инфлацията, източват се милиарди и се разхищават 
Икономистът Юлиян Войнов: Станахме жертви на геостратегическата политика на Русия 
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно заседание, за да обсъди пакета от антикризисните 
мерки, предложен от МС. За 11 мерки се обединиха управляващите, като се предвижда те да влязат в сила с актуализацията 
на бюджета от 1 юли. 
"Най-важният проблем, който би следвало да решат тези мерки, е стопиране на инфлацията. Това, което досега е на масата, 
не го прави. Проектът за решение на КЕВР за следващия ценови период до голяма степен изземва възможностите за това 
действие", посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в студиото на 
"България сутрин". 
Според икономиста се прави недопустимо кръстосано субсидиране за парното и цените за бита, с което се източват 2,5 
млрд. лв. от Фонда за сигурност на електроенергийната система и около 1 млрд. лв. от АЕЦ " Козлодуй" и НЕК. 
"Работещите хора ще платят парното на софиянци. 1 млрд. лв. се отделят за това. Купуваме скъпа газ, но за сметка на това 
правим кръстосано субсидиране. 1/5 от българите се отопляват с парно. А на останалите как помагаме?", попита Велев. 
Имаме два пъти по-голяма инфлация от средноевропейската. На годишна база за вътрешния пазар инфлацията е 49,8%, а 
за външния - 26%, уточни още той. 
Икономистът Юлиян Войнов каза пред Bulgaria ON AIR, че инфлацията в момента е свързана с фискалните стимули по 
време на коронакризата. Огромните фискални стимули в САЩ са причина увеличението на инфлацията там да се 
прехвърли и в ЕС, смята той. 
"Станахме жертви на геостратегическата политика на Русия, свързана с доставките на газ. България е догонваща икономика 
- винаги сме имали инфлационно равнище по-високо от средното за Европа", заяви Войнов. 
Той бе категоричен - наливането на паричен ресурс не води до намаляване на цените, а до повишаване на потреблението, 
което се изразява в повишаване на цените. И добави, че е най-добре мерките да бъдат таргетирани. 
Според Велев в момента се прави разхищение на средства и стопиране на икономиката. 
"Развитието ни не е догонващо, а изоставащо. Ние сме в последната четвъртина по растеж на БВП. Това е, 
защото нямаме конкурентни цени на енергоносителите", подчерта той. 
Войнов изрази мнение и за нулевата ДДС ставка на хляба. 
"Влиянието върху цената на определени стоки и услуги не решава почти никакви проблеми. Да не говорим, че цените 
не се намаляват изобщо. Хората, които потребяват малко тези стоки, ще продължат да го правят", заяви той. 
Икономистът смята, че, ако се цели подпомагане на хората, които имат най-голяма нужда, то трябва задължително мерките 
да бъдат таргетирани и да минават през данните от НАП. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодателите готови за протести на 22 и 29 юни  
Това обяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев 
„Продължаваме настойчиво да търсим срещи за решаване на проблемите. Датите за протести са 22 и 29 юни. Надяваме се 
да не се стига дотам”. Това заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. 
Той коментира настоящия пакет от антикризисни мерки на правителството. „Без акциз на електоеренгия и на природния 
газ е символична мярка, тъй като акцизът на електроенергията представяла по-малко от половин процент от цената й. 
Прогнозната цена за следващия ценови период на КЕВР е 431 лв. Като сложим и мрежовите такси - отива над 500 лв., а 
акцизът е 2 лв. на мегаватчас. Това е под половин процент”, отбеляза Велев. 
По думите му по подобен начин стои и въпросът с акциза на природния газ. „Намаляването на ДДС-то за бизнеса е 
неутрална мярка. Той е данък добавена стойност, който всъщност предприятията, които са регистрирани по ДДС, а 
основната част от работниците работят в такива, за тях няма ефект, тъй като те ползват данъчен кредит. Намаляване на 
ставката за парното пък облагодетелства само тези граждани, които имат парно – това е 1/5 в страната”, коментира той. 
„Проблемът, който не е адресиран, е високата инфлация, която води до обедняване на хората и високите цени на 
енергоресурсите за предприятията и икономиката, което води до неконкурентноспособност, защото те са по-високи от 
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тези при нашите конкуренти. Това е факт и това води до по-нисък ръст на БВП. Така в ЕС ние сме в последната четвъртина 
по ръст на БВП и вместо догонващо развитие имаме изоставащо такова”, категоричен беше председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
„Мерките, които чакаме, още не са се състояли. Те са свързани с решението на КЕВР и промяната в Закона за енергетиката, 
което да осигури несимволични и справедливи компенсации на свръхвисоките цени на електроенергията в следващия 
ценови период”, отбеляза той. И добави „Очакваните от нас мерки трудно могат да се състоят, защото средствата се 
прахосват, без да са насочени целево към нуждаещите се". 
Темата коментира и бившият социален министър и председател на Балканския институт по труда и социалната политика 
Иван Нейков. 
„Най-важното нещо вчера го каза министърът на финансите – че трябва да се готвим в следващите години за висока 
инфлация. Т.е. това е средата, в която ще се реализира социалната политика в следващите години. Досега тезата беше, че 
сме стигнали пиковете и нещата ще се подобряват. Това означава, че мерките трябва да се гледат в средносрочен 
хоризонт”, каза той. 
Нейков припомни, че първият упрек, който е би отправен към настоящото правителство е бил, че няма мерки. „Сега не 
можем да кажем, че в социалната сфера няма мерки. Мерки има. Друг е въпросът какво всъщност ще постигнем с тях”, 
посочи бившият социален министър. 
„В света няма нито държава, нито мерки, които могат да компенсират инфлация. Ако беше така – всички щяха да го правят”, 
категоричен бе той. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Мерките не спират инфлацията  
Най-важният проблем, който би следвало да решат тези мерки, е стопиране на инфлацията. Това, което досега е на масата, 
не го прави. Проектът за решение на КЕВР за следващия ценови период до голяма степен изземва възможностите за това 
действие. Това каза за Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. 
Според икономиста се прави недопустимо кръстосано субсидиране за парното и цените за бита, с което се източват 2,5 
млрд. лв. от Фонда за сигурност на електроенергийната система и около 1 млрд. лв. от АЕЦ " Козлодуй" и НЕК. 
"Работещите хора ще платят парното на софиянци. 1 млрд. лв. се отделят за това. Купуваме скъпа газ, но за сметка на това 
правим кръстосано субсидиране. 1/5 от българите се отопляват с парно. А на останалите как помагаме?", каза още Велев. 
Икономистът Юлиян Войнов каза пред Bulgaria ON AIR, че инфлацията в момента е свързана с фискалните стимули по време 
на коронакризата: „Огромните фискални стимули в САЩ са причина увеличението на инфлацията там да се прехвърли и в 
ЕС. Станахме жертви на геостратегическата политика на Русия, свързана с доставките на газ. България е догонваща 
икономика - винаги сме имали инфлационно равнище по-високо от средното за Европа.“ 
"Развитието ни не е догонващо, а изоставащо. Ние сме в последната четвъртина по растеж на БВП. Това е, защото нямаме 
конкурентни цени на енергоносителите. Влиянието върху цената на определени стоки и услуги не решава почти никакви 
проблеми. Да не говорим, че цените не се намаляват изобщо. Хората, които потребяват малко тези стоки, ще продължат 
да го правят", заяви Юлиян Войнов. 
 
Дарик 
 
√ АИКБ не подкрепя голяма част от антикризисните мерки на правителството 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепя основната част от антикризисните мерки, 
предлагани от правителството, съобщи председателят на организацията Васил Велев по време на заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Според Велев най-важните мерки, които са срещу най-сериозните проблеми отсъстват, а именно мерките срещу 
инфлацията и несигурността. Основният проблем е несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка, каза 
Велев. 
Той посочи, че в АИКБ са получени много възражения от членове на организацията срещу начина на компенсиране на 
крайните цени на горивата за физически лица. Механизмът, който се предлага затруднява търговците. Те ще трябва да 
кредитират тази дейност. Най-напред ще платят това облекчение, а едва след това ще си търсят парите, отбеляза Васил 
Велев. 
Той добави, че допълнително тяхната ликвидност ще се влоши, освен това мярката не е таргетирана. Не се разграничават 
тези, които могат да си платят от тези, които не могат. Според АИКБ мярката трябва да се администрира от Агенцията за 
социално подпомагане и да важи за по-тесен кръг лица, за да няма злоупотреби като препродажби от физически лица на 
малък бизнес. Що се отнася до намаляването на ДДС за централното отопление АИКБ също е против, защото само една 
пета от гражданите в България имат централно отопление. От тях половината са в София, където заплатите са най-високи.  
АИКБ е против нулевата ставка за ДДС за хляба. Въвеждането на нулева ставка на ДДС на хляба и възстановяване на 
високата ставка на алкохолни напитки помага на един бранш и вреди на други три-четири бранша, особено на туризма, 
най-засегнат от кризата. Мярката не е таргетирана, коментира още Велев. Той предлага да се предвиди адекватно 
компенсиране на свръхвисоките цени на ел. енергия за потребителите на свободния пазар.  
Предлаганата мярка от 9 процента ДДС за природния газ за предприятията, регистрирани по ДДС, Васил Велев определи 
като неутрална мярка и от нея няма да има ефект. 

https://nova.bg/news/view/2022/05/31/370649/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-22-%D0%B8-29-%D1%8E%D0%BD%D0%B8/
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АИКБ подкрепя увеличаването на данъчните облекчения за деца, като според Велев това е своеобразен необлагаем 
минимум за работещите хора с деца. Организацията подкрепя и намаляването на законната лихва по просрочените 
задължения от 10 на 8 процента на годишна база. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев от АИКБ: Сред предложените антикризисни мерки няма срещу инфлацията 
Важните мерки срещу най-сериозните проблеми – инфлацията и несигурността - отсъстват. 
Това посочи Васил Велев, председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, по 
време на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
В Министерския съвет синдикатите, работодателите и правителството обсъдиха предложените от кабинета антикризисни 
мерки. 
Първи взе думата Васил Велев. Той започна с това, че днес, 30 май, са излезли данни от Националния статистически 
институт, които сочат, че за месец април цените на производител на вътрешния пазар са нараснали с близо 50% на годишна 
база, докато на международния пазар нарастването е два пъти по-малко – 25.8 процента. 
„Очевидно има нещо, което ние у нас не правим, както трябва, за да сме като в Европейския съюз, където средногодишната 
инфлация, която Европейската комисия прогнозира в пролетната си макроикономическа прогноза, е 6.1%, а у нас тя е 11.9 
процента“ – подчерта Велев и продължи: 
„За нас мерките, които биха ограничили инфлацията, биха били компенсации за свръхвисоките цени на електрическата 
енергия, газ на конкурентни цени, намаляване на акциза на течните горива и разсрочване на покачването на тол таксите. 
Реално нищо от тези мерки не се предлага. 
 Ние изобщо не говорим за това как ще компенсираме 10 млрд. изтрити от спестяванията на гражданите и предприятията, 
ако приемем, че 100 млрд. са спестяванията, които отчита БНБ, две трети от тях са на гражданите, а една трета – на 
предприятията и с депозитите в банки вече може да се купи 10% по-малко, всъщност 15% по-малко но тези пет са 
привнесената инфлацията, а другите 10% са си по-скоро наши. 
И това е основният проблем, който води и до обезценяването и на вторите пенсии.“ 
А по предлаганите мерки, Велев коментира следното: 
За акциза на електроенергията, свързан с проекта за решение на КЕВР, прогнозната пазарна цена от 1 юли 2022 г. до 30 
юни 2023 г. е 430.94 лева. При акциз 2 лева към близо 431 лева, като сложим и мрежовите такси за ниско напрежение за 
малките фирми, то общата сметка отива над 500 лева, което означава, че намалението е под 1 процент. Мярката ще е по-
осезаема сред битовите потребители, защото при 431 лева КЕВР е определил, че НЕК ще продава на ЕРП-атата на цена от 
81.90 лева. Това означава, че при 92 лева 2 лева са повече от 2% и нещо ще се усети, но как е станало това чудо? И тук 
Васил Велев засегна проблема с източването на Фонда за сигурност на електроенергийната система – 1.577 млрд. лева, но 
бе прекъснат от финансовия министър Асен Василев, който го помоли да говори конкретно за мерките. 
Велев коментира, че от АИКБ биха искали да се предвиди адекватно компенсиране на свръхвисоките цени на 
електоенергията за потребителите на свободния пазар. 
Тук финансовият министър Асен Василев му обърна внимание, че това вече е предвидено след разговори между АИКБ и 
Министерството на енергетиката и дори има внесени в Народното събрание законодателни промени. Ето защо той помоли 
Васил Велев да се фокусира върху сега предлагания пакет от антикризисни мерки. 
Велев го репликира с думите, че от АИКБ имат опасения, че решението на КЕВР ще минира вече даденото обещание. „Вече 
няма да има пари – всичките пари ще отидат някъде другаде“ – подчерта Велев. 
По въпроса за намаляване на ДДС върху централното отопление, Велев обърна внимание, че само една пета от българските 
граждани имат такова отопление, като половината от тях живеят в София, където заплатите са най-високи. Получава се 
така, че за поевтиняването на тяхното парно се използва милиард от Фонда за сигурност на електроенергийната система и 
ТЕЦ София ще продава на всички нас електроенергия на 1221 лева за мегаватчас. А в София средната работна заплата е 
два пъти по-голяма от тази във Видин и в Благоевград, но тъкмо видинчани и благоевградчани косвено ще подпомогнат 
софиянци за ограничаване на ръста на парното. 
В същото време, продължи Велев, ДДС в размер на 9% за природния газ за предприятията, които са регистрирани по ДДС 
и в които основно е по-голямата работна ръка, ще бъде неутрална мярка – т.е. тя няма да може да помогне. 
Въвеждането на нулева ставка на ДДС върху хляба, в съчетание с възстановяването на високата ставка за бирата и виното, 
всъщност ще помогне на един бранш и ще навреди на други три – на пивоварите, на винопроизводителите и на туризма. 
„Защо да ни намаляват ДДС на хляба, като ние можем да си го платим!“ – учуди се Велев и коментира, че според АИКБ 
тази мярка не е насочена по подходящ начин. 
Той отбеляза, че от АИКБ подкрепят намаляването на законовата лихва от 10% на 8%, но смятат, че мярката е закъсняла. 
По същия начин от АИКБ подкрепят и увеличаването на данъчните облекчения за деца, който според тях е своеобразен 
необлагаем минимум за работещите хора с деца. 
Членове на АИКБ имат възражения по отношение на начина за компенсиране на крайните цени на горивата за физически 
лица. 
„Механизмът, който се предлага, ще затрудни търговците. Те ще трябва да кредитират тази дейност – т.е. най-напред ще 
платят това облекчение, а после ще си търсят парите. Това допълнително ще влоши тяхната ликвидност“ – отбеляза Велев. 
Той разкритикува мярката, че се прави на калпак и заради това от АИКБ предлагат тя да се администрира от Агенцията за 
социално подпомагане и да важи за по-тесен кръг лица, за да няма злоупотреби, сив сектор и препродажби от физически 
лица на по-малък бизнес. 
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В същото време няма мерки за подкрепа на фиска и течовете в различните системи си остават. И тук Велев изброи: 
„испанската“ безработица, която вече придобивала застрашителни размери; инвалидните пенсии за здравеняци; 
болничните места за неболни; раздутата администрация. 
Велев предупреди и че при актуализацията на бюджета не се предвижда намаляване на дефицита и това предизвиква 
отдалечаване от еврозоната. 
 
News.bg 
 
√ Бизнес и синдикати скептични за антикризисните мерки на правителството  
Представители на синдикати и работодатели излязоха с редица критики след проведения в понеделник Национален съвет 
за тристранно сътрудничество. Там бяха обсъдени антикризисните мерки, въведени от кабинета "Петков". 
"КНСБ няма еднозначно мнение за пакета от мерки - част от тях подкрепяме, за част от тях сме по-резервирани. Според 
нас фискалният ефект може да бъде и повече на фона на очакваните приходи и по-високия БВП, който ще се повиши заради 
ръста на инфлацията. Като цяло няма и реални мерки за компенсиране на доходите на домакинства", критичен бе 
Любослав Костов от КНСБ.  
Освен това синдикатът е скептичен, че сваленото ДДС на хляба ще постигне реален ефект, критикуват и вкарването на 
ковид добавките към основният размер на пенсията. Настояват и за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. 
"Когато говорим за мерките, трябва да си даваме сметка колко от тях са антикризисни и колко не са. При голяма част от тях 
смятаме, че може да бъде осъществено по-високо ниво на амбиция при актуализацията на бюджета", добави Костов. 
Като точка, която синдикалната организация подкрепя, той подчерта данъчните облекчения за семействата за първо и на 
второ дете. 
Инфлацията е базисен проблем според бизнеса. 
Мерките на кабинета е неизвестно дали ще спрат инфлацията, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ), била двойно над средноевропейската. 
"Днес излезе статистика. Цени на производител на вътрешния пазар - 50% на вътрешен пазар за април, на външен 26%. 
Общо 40% на цени на производител. Според прогнозите на ЕК на годишна база спрямо миналата година инфлацията ще е 
11,6%", каза Велев.  
Той настоя и за продължаване и задълбочаване на компенсации на предприятията заради високите цени на 
енергоресурсите. АИКБ не подкрепя и намаляването на ДДС на хляба за сметка на пивовари и винопроизводители. Не 
смятат за удачно адресирани мерките за отстъпка с по 25 стотинки за гориво, насочени към всички, а не само към 
нуждаещите се. 
"Като цяло се радваме, че голяма част от мерките бяха подкрепени от работодателите и синдикатите. Бе обсъдена и 
индексацията на пенсиите, която да влезе в сила от 1 юли и 1 октомври съответни. Основната част от мерките са насочени 
към източниците на инфлация по линия на вносните горива газ и петрол, по линия на хранителните продукти, където 
цената на зърното се вдигна в пъти, както и по линия на торове и фуражи", похвали се от своя страна вицепремиерът и 
финансов министър Асен Василев. 
Василев отрече мерките на кабинета да допринасят за повишаване на инфлацията. Отрече и инфлацията у нас да е двойна 
на средноевропейската, каквито данни представи председателят на АИКБ. 
"Според Евростат инфлацията е 12,1%, за еврозоната е 8%. Т.е. говорим за 4% по-висока инфлация. Защото при нас 
основните продукти, където се среща инфлацията - основно енергията и храните, са по-голяма част от потребителската 
кошница, като всъщност по-високата тежест идва от инфлацията при тези продукти, която е по-висока. Ако имахме по-
голям дял на електрониката, където инфлация няма, цялостната такава щеше да е по-ниска", обясни финансист номер 
едно. 
А защо мерките не действали проинфлационно? 
"Те не повишават бюджетния дефицит, съответно ние оставаме на нивата, гласувани от Народното събрание от 4,1%. Оттук 
нататък няма как тези мерки да налеят допълнителни средства, така, че да станат проинфлационни. Средствата, които се 
изземат от държавата, се връщат обратно при гражданите, а не се наливат допълнително средства", отговори на въпрос на 
News.bg Василев. 
 
БНР 
 
√ Социалните партньори са резервирани за антикризисните мерки  
Около 1,6 млрд. лева ще струва на бюджета осъвременяването на пенсиите от 1 юли и преизчисляването им от 1 октомври. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда пакета от антикризисни мерки, предложен от управляващите. 
Социалният министър Георги Гьоков обяви, че повишението с 10 процента на пенсиите от юли и вкарването в размерите 
на Covid добавката е по-справедливо от друг лансиран вариант за нарастване с 21 процента. 
"Защото увеличаването на пенсия от 370 лв., минимална пенсия с 20% и увеличаване на 1 500 максимална пенсия е много 
различно. Така е по-справедливо, а парите, които ще отидат към пенсионерите, са същите. Ние не сме спестявали пари". 
От КНСБ обаче предупредиха, че вкарването на Covid добавката в пенсията не е справедливо за новите пенсионери след 
датата 1-ви юли. Заради това, от КНСБ поискаха запазване на Covid добавката, но като инфлационна. 
"Искате да създадем очаквания у хората ли? Не, няма да го направя, няма да отговоря на този въпрос. Работим по различни 
варианти и ще видите какво ще бъде внесено в НС и какво ще бъде решено там", заяви социалният министър Георги Гьоков 
по повод на въпрос, дали ще са ощетени новите пенсионери след 1-ви юли. 

https://news.bg/politics/bez-problem-oshte-ot-1-yuli-plashtame-po-evtin-benzin-uveryava-ninova.html
https://news.bg/politics/bez-problem-oshte-ot-1-yuli-plashtame-po-evtin-benzin-uveryava-ninova.html
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Сега максималният осигурител доход няма да се вдига на близо 10 хил. лева, но догодина ще се определя по нова формула 
и това ще стане с Бюджет 2023, обеща финансовият министър. 
От 1-ви юли минималната пенсия е планирана да е 467 лева, а максималната 2000 лева. От октомври второ преизчисляване 
ще стопи разликата между стари и нови пенсии, като 770 хиляди възрастни ще получат увеличение на пенсиите от тази 
стъпка. 
Социалният министър каза още, че засега не се очертава актуализация на минималната заплата от 1 юли. 
Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов заяви, че в предложените антикризисни мерки отсъства фокус и са 
направени за да има някакви мерки, като изрази резерви за поевтиняване на хляба при нулев ДДС   
"Може би единственият възможен изход от идеята за възстановяване на ДДС на физически лица, но тя сама по себе си е 
малко по-сложна. Ясно е, че не може за всеки хляб да носим касова бележка и да ни се възстановява ДДС. Следователно 
може да се намери друг принцип - било на каса, било по някакъв друг ред". 
Бизнесът също има резерви към предложените антикризисни мерки. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал ги определя като неадекватни, инфлацията в България е двойно по-висока от тази в страните от еврозоната. 
"Всъщност не говорим изобщо за това как ще компенсираме 10 милиарда изтрити от спестяванията на гражданите и 
предприятията. С тях може да се купи вече с 10% по-малко, по-скоро с 15, но тези 5, да речем са привнесената инфлация, 
а другите 10 са си по-скоро наша". 
Според Васил Велев мерките, които могат да ограничат инфлацията, са навременни компенсации за свърхвисоките цени 
на електроенергията, газ на конкурентни цени, намаляване акцизите на течните горива и разсрочване при покачването на 
тол таксите. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Шефът на АИКБ: Има два проблема, правителството трябва да ги адресира 
Няма яснота за компенсации за бизнеса за цените на тока, не подкрепяме увеличаването на ДДС на 20% - така се 
увеличава ДДС за най-пострадалите сектори, туризъм, пивовари, винопроизводство, каза още той  
Смятаме, че има два проблема - единият е инфлацията, която е два пъти по висока отколкото в Европа. Средно имаме 40% 
ръст на цени на производител. Според прогнозите на ЕК за цялата година инфлацията ще е 11.9% при 6.1% за еврозоната. 
Отново два пъти. Смятаме, че това е единия проблем, който не е достатъчно адресиран. Това заяви председателят на УС 
на Асоциацията на индустриалния капитал (КРИБ) Васил Велев.  
Той уточни, че "според това, дали този проблем ще бъде адресиран в следващите дни, ние ще подкрепим или няма да 
подкрепим мерките". 
"Първия фактор за това е цената на енергията за икономиката, и днес нямаме яснота за май и юни за компенсации. Нямаме 
никаква яснота и от първи юли. КЕВР минира едно справедливо решение за цената на тока за бизнеса, който се произвежда 
с вътрешни суровини и може да бъдат компенсирани. Високата инфлация освен че обезценява текущите доходи, 
обезценява и спестяванията на хора и предприятията, и възможностите им за инвестиции", каза още той.  
"Недофинансирането на предприятията ги прави по-малко конкурентноспособни. Ние имаме по-малък ръст от средно 
европейския. Това е възможност, ръста на икономиката, за увеличаване на доходите на хората. Ако синдикатите се борят 
за увеличаване на МВР, ние се борим за увеличаване на средната заплата, на всички доходи, но това ще е възможно при 
ръст на икономиката", каза още той.  
"Не подкрепяме увеличаването на ДДС на 20%. Така се увеличава ДДС за най-пострадалите сектори, туризъм, пивовари, 
винопроизводство.  
Не смятаме, че правилно са адресирани мерките за подкрепа на скъпите горива за гражданите. Подкрепят се всички, а 
трябва да е подкрепят тези, които не могат да си го позволят. които имат по ниски доходи", каза още шефът на АИКБ.  
За разлика от подкрепата, компенсацията в икономиката, където трябва да има конкурентни цени за всички, подчерта той.  
"Оставаме в очакване на решението за компенсиране на цените на енергията от 1 юли. Както и действията, които ще 
доведат до там, че да имаме конкурента цена на природния газ", каза още Велев.  
 
БНТ 
 
√ Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от антикризисните мерки на правителството  
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от антикризисните мерки по време на днешния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Правителството предложи намаляване ДДС на парно, ток и природен газ за бита, въвеждане на нулева ставка за хляба, 
увеличаване на пенсиите и подпомагане бизнеса. 
С кои от мерките не са съгласни социалните партньори вижте във включването на Цветелина Катанска. 
И бизнесът, и синдикатите са категорични, че намаляването на ДДС на хляба няма да доведе по понижаване на цената му. 
От бизнеса разкритикуваха мерките като недостатъчно целенасочени, заради което, според работодателите, те няма да 
постигнат крайните цели - подпомагане на бизнеса в трудната ситуация. 
"Смятаме, че има два проблема - единият е високата инфлация, която в страната ни е близо два пъти по-висока от 
средноевропейската. Освен това некомпенсирането на предприятията ги прави недостатъчно конкурентоспособни 
и това е вторият проблем, който също не е адресиран." - изтъкна Васил Велев, председател на АИКБ. 
Според синдикатите антикризисният пакет може да по-голям и да възлиза на 3 млрд. лв., вместо предвидените 2 млрд. лв. 
"То това не са антикризисни мерки, това са някакви намерения. Те ще почнат да приличат на някакви антикризисни 
мерки, когато започнат да приличат на законови текстове. Това не го казвам по принцип, защото знаем, че дяволът 
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е в детайлите и че сегашните намерения може утре, когато бъдат превъплътени в нормативни актове, да започнат 
да изглеждат по съвсем друг начин", коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
И синдикати, и работодатели подкрепят въвеждането на по-висок таван за регистрация по ДДС и облекченията за 
семейства с малки деца. 
"Като цяло се радваме, че голяма част от мерките бяха подкрепени от синдикатите и работодателите. Беше 
обсъдено и предложението за индексация на пенсиите, което да влезе в сила от 1 юли, съответно и от 1 октомври. 
Основният пакет мерки, както знаете, са насочени към източниците на инфлация, които са по линия на вносните 
горива - газ и петрол, както и по линия на хранителните продукти, където инфлацията идва директно от цената на 
зърното на международните пазари, която от януари досега се вдигна три пъти, както и по линия на торове и 
фуражи", заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
Най-голям спор предизвика размерът на максималната пенсия, за която е предвидено да бъде увеличена на два етапа - от 
юли на 2000 лв. и от октомври - на 3400 лв. И бизнес, и синдикати смятат, че това не може да бъде въведено по този начин, 
заради запазването на нивото на максималния осигурителен праг. 
"Ако бяхме приложили първоначалния вариант, както беше решено - по-скоро един от вариантите - 21,6% на всички 
пенсии, щеше да задълбочи разликите между по-старите пенсии още повече между по-малките и по-големите. От 1 
октомври ще има ново модифицирано осъвременяване на пенсиите, то е ново преизчисление на пенсиите, което да 
доведе до сближаване на по-старо отпуснатите пенсии във времето с по-ново отпуснатите", аргументира се 
социалният министър Георги Гьоков. 
Под въпрос остава и дали хората, които се пенсионират след 1 юли, ще получат към пенсиите си 60 лв. добавка, която влиза 
в пенсиите на всички останали. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Василев: Голяма част от мерките бяха подкрепени от работодатели и синдикати  
Тристранният съвет се събра извънредно заради пенсиите 
„Голяма част от мерките бяха подкрепени и от работодателите, и от синдикати”. Това заяви вицепремиерът и финансов 
министър Асен Василев на брифинг в МС. Преди това партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
обсъдиха  предложените от правителството антикризисни мерки. Синдикати, работодатели и правителство обсъдиха 
пакета, който трябва да влезе в сила с актуализацията на бюджета от 1 юли. Сред мерките са компенсации от 25 ст. за литър 
гориво за потребителите, намаляване на ДДС на парното от 20 на 9 процента, както и нулево ДДС за хляба. На съвета е 
обсъдена и новата формула за пенсиите.  
От КНСБ заявиха, че подкрепят част от мерките, а към друга част от тях са резервирани по отношение на крайния ефект. 
„Според нас ефектът за бюджета би могъл да е и повече на фона на очакваните приходи и по-високия БВП заради 
инфлацията. Според нас няма мерки в подкрепа на домакинствата и техните доходи”, заяви Любослав Костов от КНСБ. 
„Настояваме минималната заплата да стане на 760 лева, за ръст на доходите в бюджетната сфера”, каза Костов.   
Според него няма да има ефект от нулевото ДДС на цената на хляба. „Настояваме за общ спад на ДДС на 15%”, заяви 
Костов. 
„Не сме против почти 1,5 милиарда българското правителство да похарчи в подкрепа на адекватността на пенсиите. Но 
има и неща, които ни притесняват. Не приемаме за разумна крачка вкарването на антиCOVID добавките в основния размер 
на пенсията”, заявиха още от синдиката. „Трябва да се обсъди и въпросът с новите пенсионери, които няма да ги 
получават”, казаха още от синдиката. 
„Ние смятаме, че има два проблема. Единият е високата инфлация, която в страната ни е приблизително два пъти по-
висока от средноевропейската. Този проблем за момента не е достатъчно добре адресиран. Според това, как ще бъде 
адресиран в следващите дни, ще решим дали да подкрепим, или не пакета”, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. 
Високата инфлация обезценява доходите и спестяванията на хората и предприятията, обясни още Велев. 
„Недокомпенсирането на предприятията ги прави не достатъчно конкурентноспособни. Това е вторият не достатъчно 
добре адресиран проблем”, каза Велев.   
„Не подкрепяме увеличаването на ДДС на 20% за туризма, пивоварите и винопроизводството”, заяви още Велев. „Не 
смятаме, че правилно са адресирани мерките за подкрепа заради скъпите горива. Би следвало да се подкрепят онези, 
които не могат да си го позволят. Оставаме също в очакване за компенсиране на цените на електроенергията и действия, 
които ще доведат до това да имаме конкурентна цена на природния газ”, коментира Велев. 
„Максималният осигурителен доход ще се увеличава предвидимо. Работим върху формула, ще бъде ясна до края на 
годината”, заяви социалният министър Георги Гьоков. 
Минималната работна заплата няма да бъде повишавана втори път тази година, категоричен е Асен Василев. 
 
Investor.bg 
 
√ Асен Василев: Следващите няколко години ще живеем в условията на високи цени 
Голяма част от антикризисните мерки бяха подкрепени от работодатели и синдикати в Тристранния съвет, каза 
вицепремиерът 
Голяма част от мерките на правителството бяха подкрепени и от работодателите, и от синдикатите. Това заяви 
вицепремиерът и финансов министър Асен Василев на брифинг след заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС).  
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Социалните партньори обсъдиха предложените от правителството антикризисни и антиинфлационни мерки. Пакетът 
трябва да влезе в сила с актуализацията на държавния бюджет от 1 юли. Сред мерките са компенсации от 25 ст. за литър 
гориво (бензин и дизел) за физически лица, намаляване на ДДС за топлинна енергия и нулева ставка на ДДС за хляба. В 
рамките на Тристранния съвет е обсъдено и предложеното увеличение на пенсиите на две стъпки – от юли и от октомври. 
От КНСБ посочиха, че нямат еднозначно мнение по пакета мерки - подкрепят част от тях, а към друга част са резервирани. 
Според синдиката няма мерки в подкрепа на домакинствата и техните доходи. Любослав Костов от синдиката отново 
посочи искането за минимална работна заплата от 760 лева, както и за ръст на доходите в бюджетната сфера. Той 
коментира, че няма да има ефект от нулева ставка на ДДС за хляба и от КНСБ настояват за общо намаление на ДДС на 15 
на сто. 
Относно увеличението на пенсиите той каза, че от КНСБ не приемат за разумно вкарването на COVID добавките в основния 
размер на пенсията. Трябва да се обсъди и въпросът с новите пенсионери, които няма да ги получават. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), каза, че проблемът е с високата 
инфлация, която в България е приблизително два пъти по-висока от средноевропейската. Този проблем за момента не е 
достатъчно добре адресиран. „Според това как ще бъде адресиран в следващите дни, ще решим дали да подкрепим, или 
не, пакета”, заяви Велев.  
При обсъждането на антикризисните мерки в рамките Тристранния съвет вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев предупреди, че следващите няколко години ще живеем в условията на високи цени. 
„Реално се очертава един доста дълъг период, поне няколко години, в които ще живеем при по-високи ценови нива - и на 
вносните енергоизточници, и на храните“, каза Василев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), предава БТА. По думите му кризата е предизвикана от войната в Украйна и от прекъсването на 
веригите на доставки на зърно и на природен газ. Кризата от COVID-19 като цяло е отшумяла. 
Той допълни, че към момента икономическите ефекти от COVID кризата са може би само при самолетните пътувания, но 
при хотелиерството и ресторантьорството нещата са се възстановили. „Инфлацията започна с инфлация на 
енергоизточниците още миналата година – около 7 на сто. Сега имаме още около 7 процента инфлация“, коментира 
вицепремиерът. По думите му след инфлацията при енергоизточниците, е последвала инфлация при зърното и торовете, 
а оттам и при останалите хранителни продукти. 
Според Василев инфлация в енергоизточниците, с изключение на петрола, не се наблюдава повече. Цената на 
електроенергията с компенсациите към бизнеса вече е относително стабилна. За бита цената на електроенергията също 
не е променена, посочи Василев. 
Той отбеляза, че повишението на цената на газа е достигнало своя пик през април. "Дали ще има снижаване, по-скоро не 
в краткосрочен план, в средносрочен план може да се очаква понижение на европейско ниво", прогнозира Василев.  
Относно инфлацията при храните той каза, че има три пъти увеличение на цената на зърното при сравнение на февруари 
спрямо април. Затова и инфлацията при храните е факт не само в България, но и в Европа, посочи министърът. 
Вицепремиерът коментира, че цените на храните няма да спаднат, докато не спадне цената на газа и не се отворят 
пристанищата по северното Черноморие, за да може Украйна и Русия да изнасят зърно. Индия също затвори износа на 
зърно, което допринася за усложняване на ситуацията, допълни той. Ако я нямаше схемата за компенсиране на 
електроенергията, инфлацията щеше да бъде драматично по-висока, допълни Асен Василев. 
Минималната работна заплата няма да бъде повишавана втори път тази година, заяви категорично Асен Василев. 
„Максималният осигурителен доход ще се увеличава предвидимо. Работим върху формула за вдигане на максималния 
осигурителен доход, тя ще бъде ясна до края на годината”, заяви социалният министър Георги Гьоков. 
„Работи се и по въпроса дали за новите пенсионери ще има добавка от 60 лева към пенсиите“, каза Гьоков, но уточни, че 
възприетият подход сега е справедлив. Предстои предложенията да бъдат внесени в Народното събрание, каза 
социалният министър, без да уточнява какви са работните варианти. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепя основната част от антикризисните мерки, 
предлагани от правителството, съобщи председателят на организацията Васил Велев и по време на заседанието. 
Според Велев най-важните мерки, които са срещу най-сериозните проблеми, отсъстват, а именно мерките срещу 
инфлацията и несигурността. Основният проблем е несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка, каза 
Велев. Той посочи, че в АИКБ са получени много възражения от членове на организацията срещу начина на компенсиране 
на крайните цени на горивата за физически лица. Механизмът, който се предлага затруднява търговците. Те ще трябва да 
кредитират тази дейност. Най-напред ще платят това облекчение, а едва след това ще си търсят парите, отбеляза Васил 
Велев. Той добави, че допълнително тяхната ликвидност ще се влоши, освен това мярката не е таргетирана. Не се 
разграничават тези, които могат да си платят от тези, които не могат. Според АИКБ мярката трябва да се администрира от 
Агенцията за социално подпомагане и да важи за по-тесен кръг лица, за да няма злоупотреби като препродажби от 
физически лица на малък бизнес. 
Що се отнася до намаляването на ДДС за парното АИКБ също е против, защото само една пета от гражданите в България 
имат централно отопление. От тях половината са в София, където заплатите са най-високи.  
АИКБ е против нулевата ставка на ДДС за хляба. Въвеждането на нулева ставка на ДДС на хляба и възстановяване на 
високата ставка на алкохолни напитки помага на един бранш и вреди на други три-четири бранша, особено на туризма, 
най-засегнат от кризата. Мярката не е таргетирана, коментира още Велев. Той предлага да се предвиди адекватно 
компенсиране на свръхвисоките цени на ел. енергия за потребителите на свободния пазар.  
Предлаганата мярка от 9% ДДС за природния газ за предприятията, регистрирани по ДДС, Васил Велев определи като 
неутрална мярка и от нея няма да има ефект.  
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АИКБ подкрепя увеличаването на данъчните облекчения за деца, като според Велев това е своеобразен необлагаем 
минимум за работещите хора с деца. Организацията подкрепя и намаляването на законната лихва по просрочените 
задължения от 10 на 8 процента на годишна база. 
 
Frog News 
 
√ След тристранката: Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от антикризисните мерки на кабинета  
Бизнесът и синдикатите отхвърлиха част от антикризисните мерки по време на днешния съвет за тристранно 
сътрудничество. Правителството предложи намаляване ДДС на парно, ток и природен газ за бита, въвеждане на нулева 
ставка за хляба, увеличаване на пенсиите и подпомагане бизнеса. 
И бизнесът, и синдикатите са категорични, че намаляването на ДДС на хляба няма да доведе по понижаване на цената му. 
От бизнеса разкритикуваха мерките като недостатъчно целенасочени, заради което, според работодателите, те няма да 
постигнат крайните цели - подпомагане на бизнеса в трудната ситуация.  
„Смятаме, че има два проблема - единият е високата инфлация, която в страната ни е близо два пъти по-висока от 
средоевропейската. Освен това некомпенсирането на предприятията ги прави недостатъчно конкурентноспособни и това 
е вторият проблем, който също не е адресиран“, изтъкна Васил Велев, председател на АИКБ, цитиран от БНТ. 
 Според синдикатите антикризисният пакет може да по-голям и да възлиза на 3 млрд. лв., вместо предвидените 2 млрд. 
лв.  
„То това не са аникризисни мерки, това са някакви намерения. Те ще почнат да приличат на някакви антикризисни мерки, 
когато започнат да приличат на законови текстове. Това не го казвам по принцип, защото знаем, че дяволът е в детайлите 
и че сегашните намерения може утре, когато бъдат превъплътени в нормативни актове, да започнат да изглеждат по 
съвсем друг начин“, коментира шефът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.  
И синдикати, и работодатели подкрепят въвеждането на по-висок таван за регистрация по ДДС и облекченията за 
семейства с малки деца. 
„Като цяло се радваме, че голяма част от мерките бяха подкрепени от синдикатите и работодателите. Беше обсъдено и 
предложението за индексация на пенсиите, което да влезе в сила от 1 юли, съответно и от 1 октомври. Основният пакет 
мерки, както знаете, са насочени към източниците на инфлация, които са по линия на вносните горива - газ и петрол, както 
и по линия на хранителните продукти, където инфлацията идва директно от цената на зърното на международните пазари, 
която от януари досега се вдигна 3 пъти, както и по линия на торове и фуражи“, заяви вицепремиерът и министър на 
финансите Асен Василев.  
Най-голям спор предизвика размерът на максималната пенсия, за която е предвидено да бъде увеличена на два етапа - от 
юли на 2000 лв. и от октомври - на 3400 лв. И бизнес, и синдикати смятат, че това не може да бъде въведено по този начин, 
заради запазването на нивото на максималния осигурителен праг. 
 „Ако бяхме приложили първоначалния вариант, както беше решено - по-скоро един от вариантите - 21,6% на всички 
пенсии, щеше да задълбочи разликите между по-старите пенсии още повече между по-малките и по-големите. От 1 
октомври ще има ново модифицирано осъвременяване на пенсиите, то е ново преизчисление на пенсиите, което да 
доведе до сближаване на по-старо отпуснатите пенсии във времето с по-ново отпуснатите“, аргументира се социалният 
министър Георги Гьоков. 
Под въпрос остава и дали хората, които се пенсионират след първи юли, ще получат към пенсиите си 60 лв. добавка, която 
влиза в пенсиите на всички останали. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Асен Василев: Следващите няколко години ще живеем в условията на високи цени 
Следващите няколко години ще живеем в условията на високи цени, предупреди вицепремиерът и министър на финансите 
Асен Василев при обсъждането на антикризисните мерки в съвета за тристранно сътрудничество. 
"Цените на горивата няма да спаднат драматично. Цените на храните няма да спаднат драматично, докато не се 
отворят пристанищата по Северното Черноморие, за да може да изнася Украйна, да може да изнася Русия зърно и 
докато не падне цената на газа, за да падне цената на торовете", заяви той. 
Социалните партньори критикуваха мерките на правителството, че не са правилно насочени към нуждаещите се групи. 
На критиката защо всички хлябове, а не само най-масово употребяваните, ще бъдат с нулева ДДС ставка, Василев отговори: 
"Да, това може да е нечестно спрямо някои потребители. Аз лично не съм ял хляб от 5 лв. филията, нали, но 
предполагам, че има и такива хлябове. Предполагам, че има и такива, не вярвам те да са много голям процент от 
потреблението". 
Шофьорите ще могат да ползват намаление от 25 стотинки на литър гориво като покажат талона на автомобилите си, 
уточни министър Василев. 
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√ 8 робота ще чистят стените на язовирите 
8 самоходни роботи ще чистят стените на язовирите и дигите около реките от храсти и треви за да не се допускат 
наводнения. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова, която проследи работата на един 
от тях на язовир "Големо село" край Бобов дол. 
„Роботите чистачи са собственост на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири". С тяхното 
използване по-бързо ще се работи на труднодостъпни места, тъй като те чистят при наклони до 50 градуса, където е опасно 
за хора. Могат да се ползват и за пресичане на огън в гората, без опасност за живота на огнеборци“, каза още Нинова. 
Към момента между 14 и 18 язовири в страната са потенциално опасни, други 400-420 също се нуждаят от спешни ремонти. 
Отделно от това започва обследване и на още 384 язовира, като за всички се подготвят обществени поръчки за строително 
-ремонтни работи. 
„По отношение на обществените поръчки променяме подхода, за да не се крадат пари и всичко да се случва пред очите 
на хората, ще има прозрачност", добави Нинова 
„В Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири" вече са приети 560 язовира от общините, като общо 
трябва да се прехвърлят над 2500. Процесът тече непрекъснато, следващата седмица се очаква прехвърлянето на още 10 
само в едно от регионалните поделения на предприятието“, поясни директорът на Държавното предприятие "Управление 
и стопанисване на язовири" Цако Бънчев. 
 
√ Ваучерите за храна да важат и за почивка ще предложи министър 
Идеята ваучерите за храна да важат и за почивка на работещите отново ще бъде предложена, заяви по време на 
парламентарния контрол миналия петък министърът на туризма Христо Проданов. 
„Последните пет години, като народен представител от опозицията, всяка година при приемането на държавния бюджет, 
сме предлагали ваучерите, които са за храна, да важат и за почивка, и да се даде правото на хората да избират за каква 
цел да ги използват“, коментира министър Проданов и допълни, че подкрепя идеята. 
Министър Проданов напомни по време на парламентарния контрол, че ведомството отговаря за разплащането с местата 
за настаняване по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна“. 
Министерството е изплатило средствата, които са за първия етап на програмата от 24 февруари до 31 март. 
„Вече има готови изчисления и намеренията са най-късно до вторник да бъде разплатено на кандидатствалите и за втория 
отчетен период от 1 април до 30 април“, обяви министърът. 
Предстои от 1 до 5 юни хотелиерите, които са приели през май лицата, търсещи временна закрила, да подадат своите 
документи, след което министерството да направи проверка и да плати за последния период на действие на програмата. 
На въпрос на народен представител за възможностите за увеличаване на бюджета за национална реклама на туризма 
министър Проданов напомни, че през последната година той е бил увеличен с 6 млн. лева, като допълни, че винаги е бил 
за повече средства за реклама, защото туризмът е отрасъл с висока добавена стойност. 
Относно рекламната стратегия министър Проданов обяви, че предстои да се направи първо одит на туристическата 
дестинация България. „Вече сме се обърнали към немската компания "Авиарепс", която да изготви одит на дестинацията 
и на база на него да се обяви обществена поръчка за рекламна стратегия на България“, обяви още министър Проданов.  
 
√ НСИ със статистика за производството и доставката на енергийни продукти 
Националният статистически институт публикува изследване за енергийните продукти за март 2022 г. Целта на 
изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - 
електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Изследването обхваща производители, вносители и 
износители на енергийни продукти. 
Производство на енергийни продукти 
През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нараства производството на: 
· твърди горива - с 8.7% до 3584 хил. т; 
· пропан-бутанови смеси - със 133.3% до 7 хил. т; 
· безоловен бензин - с 31.7% до 162 хил. т; 
· дизелово гориво - с 29.1% до 293 хил. т; 
· електроенергия - с 14.7% до 5 144 ГВтч. 
Производството на природен газ остава без изменение. 
През март 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: 
· твърди горива - със 78.4%; 
· безоловен бензин - с 43.4%; 
· дизелово гориво - с 16.7%; 
· електроенергия - с 20.5%. 
Намалява производството на: 
· природен газ - с 33.3%. 
Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение. 
Доставки на енергийни продукти 
През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нарастват доставките на: 
· твърди горива - с 8.5% до 3643 хил. т; 
· пропан-бутанови смеси - с 10.3% до 32 хил. т; 
· безоловен бензин - с 55.9% до 53 хил. т; 
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· дизелово гориво - с 47.5% до 261 хил. т; 
· природен газ - с 10.1% до 350 млн. куб. м; 
· електроенергия - с 12.2% до 3402 ГВтч. 
През март 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: 
· твърди горива - със 75.2%; 
· безоловен бензин - с 51.4%; 
· дизелово гориво - с 58.2%; 
· електроенергия - с 3.4%. 
Намаляват доставките на: 
· пропан-бутанови смеси - с 13.5%; 
· природен газ - със 7.2%. 
Вижте цялата статистика на сайта на НСИ 
Твърди горива 
Производство - включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища. Производителите 
отчитат пречистеното производство. За въглищата, при производството на които не се отделят инертни материали, 
пречистеното производство е равно на общия добив. 
Доставки - количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество доставки до различните 
потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено ползване, за коксуващи заводи и брикетни 
фабрики, за индустрията, черната металургия и други. От 1.01.2017 г. брикетите от лигнитни въглища са изключени от 
месечно наблюдение. 
Нефтени продукти 
Производство - производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в предприятията за смесване 
на продукти. 
Доставки - доставките на едро на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, осъществени от фирми производители 
и вносители/износители. 
Доставките в страната на нефтените продукти се равняват на: постъпления от първични продукти + производство + 
рециклирани продукти − гориво за дейността на рафинерията + внос − износ − международна морска бункеровка + 
междупродуктови трансфери − прекласифицирани продукти − изменение на запасите. 
Природен газ 
Производство - общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително 
офшорното производство. Производството се изчислява след пречистване и извличане на газокондензатите (NGL) и сярата. 
Изключват се загубите, възникнали при добива, и количествата, които са инжектирани отново, изпуснати в атмосферата 
или изгорени. Включват се количествата, използвани за нуждите на газовата промишленост, за добива на газ, в 
тръбопроводните системи и в предприятията за преработка. 
Доставки - цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото потребление и загубите. 
Данните са представени в милиони кубически метри, като се приема, че природният газ е при еталонни условия - 15°С и 
101.325 kPa. За превръщане на количествата от кубични метри при 20°С в кубични метри при 15°С, съгласно изискванията 
за отчитане на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния 
сектор, използваме коефициент 0.98294. 
Електроенергия 
Производство - отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от 
вятърните генератори и слънчевите панели. 
Доставки/Нетно потребление - изчисляват се, като от сумата на произведената нетна електроенергия (брутното 
производство на електроенергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния внос (внос - износ) се 
приспадне разходът на помпено акумулиращите станции. 
 
√ България е сред най-големите европейски износители на слънчоглед 
Селскостопанският сектор, един от най-основните икономически сектори за растежа и международната търговия, е 
постоянно застрашен, независимо дали става въпрос за сътресенията от изменението на климата или за сътресенията, 
причинени от пандемичната криза, и, разбира се, през последните месеци е изправен пред последиците от войната в 
Украйна. 
Според изследване на Университета "Потомак" във Вашингтон, окръг Колумбия, най-широко разпространените 
селскостопански продукти в света са кравето мляко (водещ продукт в 37 държави), захарната тръстика, царевицата, 
пшеницата (водещ продукт в 14 държави) и ориза. Най-големите производители на хранителни продукти в света са Китай, 
САЩ, Русия, Бразилия и Индия, които са и сред 10-те най-големи държави по отношение на износа, пише порталът 
moneyreview.gr. 
България е сред най-големите европейски износители на слънчоглед, според предоставените данни на университета. 
Благодарение на глобализацията и експортната мрежа около две трети от продуктите, които се считат за основни в 
националните кухни в международен план, имат първоначален произход от отдалечен регион. Показателно е, че доматите 
произхождат от Андите, но най-големите производители на домати днес са Китай, Индия и Турция, а най-големият 
износител е Нидерландия, като те са основен компонент на националната кухня в страните по света. 
Селскостопанският сектор съставлява 4,3% от световния БВП, като през 2020 г. стойността му е 3,6 трлн. долара, което 
показва увеличение с 2,54 трлн. долара за двадесет години. Трите региона, които са развили производството си в най-

https://nsi.bg/bg/content/4097/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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голяма степен през този период, са Южна Америка, Африка и Азия. Производственият капацитет на Азия почти се удвоява 
- от 3,3 млрд. тона до 5,1 млрд. тона през 2020 г., а на Южна Америка се покачва от 748 млн. тона до 1,4 млрд. тона. 
Според изследване на Университета „Потомак“ най-изнасяните селскостопански продукти в света са пшеница, ориз, соя, 
царевица, ечемик, рапично масло, палмово масло, слънчогледови семена и банани. 
Също така сред 20-те най-изнасяни продукта е памукът, като Гърция е втората по големина експортна сила в света след 
САЩ с 274 000 тона годишно, според „Катомерини“. 
Заслужава да се отбележи, че европейските страни са сред водещите експортни сили при свинското месо (Испания, 
Германия), слънчогледовите семена (Румъния, Русия, България), кравето мляко (Германия, Чехия, Великобритания), 
доматите (Испания), Нидерландия, ябълките (Италия), при ечемика (Франция, Украйна, Русия). 
 
√ Ще оцелее ли бизнесът след антиинфлационните мерки? 
Две са основните теории в икономиката - за намеса на държавата и за ненамеса. Има ситуации, в които либералната 
стратегия бива забравяна и частният сектор е подпомаган повече от обичайното. Такава е и настоящата ситуация, не само 
у нас, но и в повечето европейски държави. Трябва ли обаче бизнесът да се предоверява на подобни мерки и колко 
полезни ще бъдат те за него - oтговора търсим в следващите редове. 
Енергийни помощи 
След последната среща с национално представените работодателски организации, правителството обяви три групи 
енергийни мерки. Първата е компенсиране на компаниите заради високите цени на тока. Договорено е за “нормална” 
цена да бъде приета 200 лева за мегаватчас, като държавата ще покрива 80% от увеличението над тази цена. Съответно 
бизнесът ще плаща 200 лева плюс 20% от сумата отгоре. 
Втората мярка предвижда “замразяване” на цената на природния газ за месец май. Така бизнес и битови потребители 
ще плащат по цената, действала през април. През месец май Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цените 
с 14,5 на сто. Това увеличение ще е компенсирано от държавата. 
Третата мярка, на която бизнесът се съгласи, е най-после да бъде създаден механизъм за компенсация при високи цени 
на горивата. Той ще действа постоянно. 
С оглед на тези мерки се появява логичният въпрос - откъде държавата ще взима пари, за да компенсира бизнеса? Като 
оставим на страна факта, че по време на инфлация влизат повече пари в бюджета, друга мярка, която правителството готви 
с приемането на актуализацията на държавния бюджет, е изземване на свръхпечалбите в енергетиката. 
За нормална ще бъде приета норма на печалба от 15%. Над тази печалба ще говорим за свръхпечалба. Ще бъде изземвана 
свръхпечалбата не само от държавните компании, но и от частния бизнес. Все още не е ясно как точно ще бъде 
осъществена тази мярка и дали тя няма да доведе до снижаване на печалбите, било счетоводно, било чисто физически. 
До този момент държавата изземва печалбите на АЕЦ “Козлодуй”. Въпреки че компанията е изплатила изцяло своята 
инвестиция, тя се лишава от възможността да влага пари в разширяване на производството си и обновяване на сегашното. 
Животът на двата работещи реактора в централата условно може да бъде удължаван още два пъти с по десет години. След 
това първата атомна централа ще трябва да затвори врати. 
Единственото решение за по-дълготрайно съществуване е изграждането на два нови блока. До този момент е 
определена единствено площадка за тях. Затова и мярката за изземване на печалбата от компаниите е най-малкото 
спорна и оценявана от експертите като решение “на парче”, което може да се окаже нож с две остриета в бъдеще. 
По-същия начин стои и въпросът с държавната ТЕЦ “Марица изток 2”, която доскоро беше на загуба. Именно високите 
цени на електроенергията ѝ позволиха да работи на почти пълен капацитет и да генерира приходи. Макар и държавата 
да е приела план за затварянето на централата, остава неясно бъдещето на новите мощности там, както и на хората, които 
работят във въглищната индустрия. 
В категорията енергийни мерки трябва да бъде разглеждана и мярката за намаление на част от тарифите за бита. Идеята 
на правителството е да има две цени - до определено потребление по-ниска, над него - по-висока. Все още няма реална 
оценка как обаче това ще се отрази на енергийните компании. 
Недостатък на енергийните мерки е, че те не насърчават бизнеса по никакъв начин да бъде енергийно ефективен, да 
договаря по-добре доставките си на електроенергия и да влага пари в намалението на консумацията. 
Данъчни мерки 
Антиинфлационна мярка, предлагана от правителството, е да се вдигне прагът за регистрация по ДДС от 50 000 лева на 
100 000 лева. Идеята не е от вчера и отдавна е търсена от бизнеса. Тя ще бъде в ползва предимно на микро- и малкия 
бизнес - ще намали за тях както административната тежест, така и разходите. 
Към тази мярка обаче идва намаляването на ДДС с цел помощ на бита. Държавата планира да намали ДДС от 20 на 9% на 
хляба и хлебните изделия, на природния газ, на парното и топлата вода. Обратно - ще бъде вдигнат данъкът върху 
добавената стойност на бирата и виното. За книгите ще се запази както досега - 9%. 
В повечето случаи тази мярка трябва да бъде представена именно като мярка в помощ на бизнеса, а не на 
потребителите. Не се очаква намаляването на ДДС да се отрази в крайните цени. Такава е и досегашната практика, такива 
са и очакванията на Министерството на финансите. 
Относно хлебарите това, което смущава бизнеса, е, че реално той ще плаща 20% ДДС за ресурсите за производство, а в 
цената ще калкулира 9 на сто. Затова и бизнесът поиска по-бързо възстановяване на ДДС, за да може мярката наистина 
да го подпомогне. 
Сред мерките, които продължават да действат, са заемите с гаранции, които се финансират с европейски средства. Тук 
ситото минава през банките, които отсяват от общия обем фирми, тези които реално имат шанс да оцелеят. Не се 
подпомагат всички губещи производства. 
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Прави впечатление, че срещу антиинфлационните мерки няма поставени условия - например за намаляване на сивия 
сектор, за повишаване на енергийната ефективност, за насърчаване на зелената икономика. Вместо това се закърпва 
ситуацията за момента. 
Дългосрочна визия какво ще се случи в бъдеще след поредния цикъл на криза няма. 
 
БНР 
 
√ Министърът на финансите и президентът на ЕБВР подписаха меморандум за разбирателство 
Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и президентът на Европейската банка за 
възстановяване и развитие Одил Рено-Басо подписаха меморандум за разбирателство, с който банката ще подпомогне 
правителството ни в провеждането на структурни реформи и в реализацията на проекти, финансирани от фондове на ЕС 
през програмния период 2021-2027 г. 
ЕБВР ще окаже подкрепа и за проекти в енергийния сектор в българския План за възстановяване и устойчивост. Той 
включва 6,3 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от ЕС. 
По време на подписването премиерът Кирил Петков подчерта, че България има един много добър работещ План за 
възстановяване и устойчивост, чрез който ще бъде подпомогнато провеждането на редица реформи в страната  
 
√ Коалиционен съвет ще разгледа актуализацията на бюджета 
Коалиционният съвет ще обсъди актуализацията на бюджета и Плана за възстановяване и устойчивост. 
Вицепремиерът Асен Василев обяви, че няма да има промени в нивото на заложения дефицит за годината. 
"Оттук нататък няма как тези мерки да налеят допълнително средства, така че да станат проинфлационни. Средствата, 
които са иззети от държавата, вследствие на инфлацията се връщат обратно при гражданите, но не се наливат 
допълнително средства." 
Вчера социалните партньори обсъдиха актуализацията на пенсиите и антиинфлационните мерки, но не стигнаха до пълно 
съгласие. 
 
√ Каримански организира кръгла маса за въвеждането на еврото 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански организира кръгла маса на тема: „Инфлация и 
икономически растеж. Въвеждане на единната европейска валута в Република България - ползи, предизвикателства и 
рискове“. 
Инициативата идва дни, след като кабинетът прие Плана за въвеждане на еврото у нас с индикативна дата януари 2024 
година. 
Вчера от „Има такъв народ“ внесоха в деловодството на Народното събрание проект на решение, с което практически 
настоява за решение на парламента по въпроса. 
Според депутата от "Продължаваме промяната" и член на бюджетната комисия Пламен Шалъфов, предложението на ИТН 
противоречи на коалиционното споразумение. 
"В коалиционното споразумение ясно е записано, както и между другото в плана, който беше приет, коя е датата. Датата е 
ясна от години. Освен това в коалиционното споразумение е записано, че влизането в еврозоната трябва да стане 
възможно най-скоро". 
Каримански изтъкна нуждата от дискусия за въвеждане на еврото още при представянето на кандидатурата си за 
гуверньор на БНБ. 
 
√ Икономическият и социален съвет на България подкрепя въвеждане на еврото от 2024 г. 
Репортаж на Цветелина Стоянова за предаването ''12+3'' на програма ''Хоризонт'' 
Икономическият и социален съвет на България единодушно подкрепя въвеждането на еврото от 1 януари 2024 година. 
В прието становище се настоява това да стане с възможно най-гладък и с най-малко смущения процес. 
Препоръчва се организиране на мащабна разяснителна кампания. Пред "Хоризонт" председателят на съвета Зорница 
Русинова обяви, че правителството трябва достатъчно рано да изготви дългосрочна стратегия за политиката по доходите. 
"Достатъчно рано да компенсира и да подпомага процеса на догонване на средното за еврозоната равнище на доходите. 
Това е доста сложен процес, защото така или иначе в момента имаме инфлация, сериозни последствия от социално 
икономическата криза след Covid-19. Виждаме, че наистина трябват сериозни мерки, които от една страна компенсират и 
хората, и водят до икономически растеж, от друга страна трябва да си гледаме и дългия хоризонт на влизане в еврозоната". 
До края на юни Икономическият и социален съвет ще е готов с възложения от парламента анализ как въвеждането на 
еврото ще се отрази на доходите ни. 
Интервю със Зорница Русинова очаквайте в предаването "12+3" след обедния осведомителен бюлетин. 
 
√ Изтича срокът, в който фермерите могат да редактират заявленията за директни плащания 
Последният срок, в който земеделците могат да редактират подадените заявления за директни плащания без да търпят 
санкция за промените, изтича днес. 
От утре до 10 юни промени също са възможни, но стопаните ще бъдат наказвани с отнемане на част от сумата заради 
закъснението. 
От 1 март земеделските стопани започнаха да подават заявления за подпомагане с директни плащания и преходна 
национална помощ за кампания 2022-ра. Срокът за подаване на заявленията изтече на 16 май. 

https://bnr.bg/post/101654268/ikonomicheskiat-i-socialen-savet-na-balgaria-podkrepa-vavejdane-na-evroto-ot-2024-g
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До края на днешния работен ден обаче фермерите могат да правят редакции без санкции в подадените заявления и в 
приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели или животни 
по заявените мерки. 
Тези, които са пропуснали да си подадат заявленията, могат да го направят до 10 юни, но ще им бъде начислено намаление 
на полагащите им се плащания в размер на един процент за всеки работен ден закъснение. 
След 10 юни заявления за подпомагане не може да бъдат подавани, припомнят експертите от фонд "Земеделие". 
 
√ Румен Драганов: Летният сезон се очертава да е силен 
Ще бъде ли лято 2022 поредният тежък сезон за българския туризъм? Ще се отрази ли близостта на войната в Украйна на 
желанието на чуждестранни туристи да почиват по Българското черноморие? Какви резервации очакват хотелиерите и ще 
скочат ли цените нагоре? 
Ето какво коментира  в "Нашият ден“ доц. д-р Румен Драганов, директор на Института по анализи в туризма: “Очакванията 
са много големи и те са сбъдват. Мога да кажа, че в края на май отдавна не съм виждал толкова много туристи в морските 
ни курорти, дори в силните години 2018 и 2019. Ние ще имаме туристи не само по морето, но и във вътрешността на 
страната".  
Според него войната в Украйна няма да навреди на сезона у нас, тъй като през последните години на пандемия руските и 
украинските туристи са представлявали около 5% от чуждестранните посетители на курортите ни. Заради военните 
действия се е освободил голям летателен капацитет и има доста заявки за чартърни полети за български летища – Варна, 
Бургас Пловдив и София. България се превръща в сигурна дестинация за международните оператори. 
"С възстановяването на чартърните полети от Израел и Великобритания вече се наблюдава оживление в морските ни 
курорти. Има туристи от Полша, Чехия от Унгария и от други дестинации", споделя експертът. По думите му продажбата на 
сезон 2022 е започнала още през 2020 година. 
Летният сезон се очертава да е силен, като се движим с много високи числа. Имаме 30% повече туристи от съседни страни 
и сезонът ще бъде силен, но ще се движим под нивата от 2020 г. – ще имаме свободни леглови капацитети.  
Ние имаме отличен продукт, защото огромната част от базата е нова, обслужването е "all-inclusive“. Имаме затворен цикъл 
на индустриализирания туризъм, допълва доц. Румен Драганов.  
Цялото интервю с Румен Драганов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Лихвите тръгват нагоре наесен 
През септември се очаква банките да започнат плавно повишаване на лихвени проценти по влогове. „Това означава 
връщане на предлагането на някои продукти и премахване на таксите за по-големи наличности”, коментира пред Радио 
Варна финансовият анализатор Десислава Николова. 
„Все още не е дошъл моментът, в който банките са обърнали тенденцията към положителни лихвени проценти. През юли 
се очаква решение на БНБ с колко ще се увеличи основният лихвен процент, който регулира ликвидността в банковата 
система.” 
Три малки банки вдигнаха минимално лихвите по депозитите през миналия месец. Това се дължи основно на 
конкуренцията помежду им. 
Средният размер на ефективния лихвен процент по новопривлечени депозити за домакинствата е увеличен между 0.02 и 
0.03, сочат данните на БНБ.  „Все още е рано да говорим за обръщане на тенденцията.”  
Не може да се очаква в близките няколко години лихвите по депозитите да покрият темпа на инфлация, който ще 
продължи да се покачва. 
„При 14.4% инфлация не виждам какви трябва да са лихвите. През 2007 година имаше банки, които даваха 9-10 % по 
депозити. Не считам, че ще има банка, която да предложи такъв продукт, който да неутрализира ефекта от инфлацията.” 
Колкото по-висока е инфлацията, толкова по-трудно ще е за хората да успяват да инвестират в нещо, което да я 
покрие. Покупката на недвижим имот към момента не е подходяща алтернатива, според Николова. 
„В по-голямата част от случаите, когато се купува недвижим имот, се тегли кредит. Очакват се корекции в лихвените нива 
по кредитите след решението на Европейската централна банка /ЕЦБ/.” 
Средният лихвен процент при кредити за недвижими имоти сега е малко над 2%. Потенциалът за понижение е изчерпан 
отдавна, т.е. може да очакваме само повишение, прогнозира анализаторът. ЕЦБ все още не е взела решение дали с 0.25 
или с 0.5 ще повиши лихвата. Десислава Николова очаква да е с 0.5 процентни пункта. Според нея ЕЦБ трябваше да 
предприеме това увеличение още в началото на годината. Всяко забавяне означава по-висок лихвен процент, което е 
сътресение за икономиката на всяка страна. 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Руслан Стефанов: Ембарго върху руския петрол цели промяна на стратегията на Москва 
Интервю на Диана Янкулова с Руслан Стефанов в предаването ''Нещо повече'' 
"Всички лидери в Европа си дават сметка, че това, което Москва прави в Украйна, е лошо за Европа в дългосрочен 
план. Затова е въпрос на време да се въведе ембарго върху доставките на руски петрол". 
Това каза пред БНР Руслан Стефанов, програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. 
Според него европейските лидери трябва да си дадат сметка, че алтернативата не е да има или не доставки от Русия, а 
това, което предлага Москва като модел на поведение в Украйна: 
"Когато Русия сметне някоя страна за неприятелска, ще може с военни средства да наложи каквито иска 
промени. Ембаргото цели промяна на стратегията на Русия, връщане на Русия към спазване на международните норми". 
В предаването "Нещо повече" икономистът подчерта, че алтернативи ще се намерят. 

https://bnr.bg/post/101654191
https://bnr.bg/post/101654786
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Интервюто с Руслан Стефанов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ На първо място сме в класацията за доплащане за лекарства в ЕС 
Интервю на Елена Крушкова с Петя Георгиева 
Здравеопазването в България разполага с достатъчно болници, легла и финансиране, но въпреки това ефективността е 
относително ниска, а здравните резултати – по-слаби от тези на страни със сходни социални и икономически 
характеристики. 
Това е само един от изводите от проучването на Института за пазарна икономика за качеството на здравеопазване -
тенденции и удолетвореност на гражданите  у нас, което коментира за програма "Точно днес" икономистът  д-р Петя 
Георгиева. Проучването е възложено от Националната пациентска организация. 
Според анализа България разполага с ограничен брой специалисти по здравни грижи (медицински сестри и 
санитари), болничната помощ е силно доминираща за сметка на профилактиката и извънболничната помощ. Отчитат се 
сериозни регионални различия по отношение на достъпа до медицински услуги.  
Разликата в разходите за болнична помощ на човек от населението между област Видин и Пловдив е 5 пъти, посочи д-р 
Георгиева.  
В доболничната помощ тенденциите са към задържане на разходите за първична помощ и нарастване на разходите за 
специализирана помощ.  
Личните лекари намаляват като брой и се налага да обслужват все повече пациенти, като най-малко спрямо населението 
са те в областите Кърджали, Търговище и Разград, а най-много – във Видин и Плевен. В област Смолян също има недостиг 
на лични лекари. 
Други изводи от изследването са: 
При специалистите се забелязва силна връзка между наличието на медицински университет в областта – там лекарите 
специалисти са най-много и се налага да обслужват най-малко на брой население (Плевен и столицата).  
Най-затруднен е достъпът до СИМП в Добрич и Кърджали.  
Ефективността на системата, измерена чрез показателите за неудовлетворени потребности от здравеопазване и 
самооценка за собственото здраве, не показва съществени разлики със средната за ЕС. Все още е нисък делът на хората, 
които декларират, че не могат да си позволят здравни грижи.  
Резултатите от работата на системата, обаче, са слаби – смъртността, включително детската смъртност, е на високо ниво, а 
продължителността на живота – най-ниската в ЕС - българинът живее със средно 6 години по-малко от средното за ЕС. 
В България за здравеопазване се изразходват общо 7.1% от брутния вътрешен продукт според данните на Евростат за 2019 
г.  По този показател страната ни е около средата спрямо останалите държави от ЕС. В същото време България е на първо 
място от целия ЕС в класацията за доплащане за лекарства. 
Тези данни, както и фактът, че на фона на все по-застаряващо и все по-страдащо от хронични заболявания население, 
страната заделя най-малко средства за дългосрочна грижа – едва 0.01% от брутния вътрешен продукт, водят до извода, че 
финансовата тежест се прехвърля върху болните и техните близки и най-вече върху хората с ниски и средни доходи, което 
допълнително ограничава достъпа им до здравни грижи -сочат данните от изследването. 
Интервю с д-р Петя Георгиева може да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Ускоряване на инфлацията в Германия през май до близо 50-годишен връх от 7,9% 
Кристиан Линднер: Ограничаването на инфлацията остава основен приоритет на страната 
Германската годишна инфлация се ускори през май до нов близо 50-годишен връх от 7,9% с оглед на продължаващото 
поскъпване на енергийните цени след началото на руската инвазия в Украйна, показват предварителни данни на немската 
официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през май с 0,9% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,8 на сто. 
Инфлацията на годишна база се ускори през май до 7,9% от 7,4% през април, достигайки най-високо ниво от зимата на 
1973/1974 година, когато цените на петролните суровини поскъпнаха рязко в резултат на първата петролна криза. 
Основният възходящ натиск върху инфлацията през май дойде от цените на енергийните продукти, които нараснаха с 
38,3% спрямо година по-рано след повишение с 35,3% през април. Освен това инфлацията в храните се повиши с 11,1% 
след растеж с 8,6% през април, докато услугите поскъпнаха с 2,9% годишно след повишение с 3,2% месец по-рано. 
След началото на руската инвазия в Украйна на 24-и февруари, цените на природния газ и минералните петролни продукти 
се увеличиха значително и продължават да оказват значително влияние върху все по-високия темп на инфлация в 
Германия. Допълнителни фактори за растящата инфлация през текущия месец бяха и оставащите проблеми с веригите на 
доставки, причинени от коронавирусната пандемия, както и значителното увеличение на цените на енергийните продукти 
нагоре по веригата на икономическия процес, посочва Destatis. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през май с 1,1% спрямо април, като растежът ѝ на годишна база се ускори до 8,7% от 7,8%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101654636/ruslan-stefanov-embargo-varhu-petrola-ot-rusia-celi-promana-na-strategiata-na-moskva
https://bnr.bg/post/101654305/na-parvo-masto-sme-v-klasaciata-za-doplashtane-za-lekarstva-v-es
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Графика на месечната инфлация в Германия (спрямо година по-рано) 

 
 
Германският финансов министър Кристиан Линднер заяви по време на пресконференция, че ограничаването на 
инфлацията остава основен приоритет на страната. 
"Инфлацията е огромен икономически риск и ние трябва да се борим с нея, за да не се развие икономическа криза от нея", 
обясни Линднер и добави, че Германия трябва "да намали натиска върху цените". 
Той също така посочи, че федералното правителство е взело решение за специален фонд за отбрана от 100 милиарда евро 
без увеличение на данъците. Освен това т.нар. "дългова спирачка" (нулево натрупване на държавен дълг) ще започне 
отново да се прилага от 2023 г., каза финансовият министър. 
 
√ "Файненшъл таймс": ЕС ще повиши усилията си за износа на зърно от Украйна 
Европейският съюз се подготвя да засили усилията си, за да помогне на Украйна да изнесе милиони тонове зърно от 
нейната територия, съобщи в понеделник "Файненшъл таймс", цитирайки документи, видени преди специалната среща 
на Европейския съвет, която ще се проведе на 30 и 31 май. 
Преди дни председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че ситуацията с износа на храни от Украйна ще бъде 
в дневния ред на срещата. 
В момента Украйна не може сама да изнася зърно, тъй като руската военна инвазия на нейната територия доведе до 
блокадата на големите й пристанища. 
Руският президент Владимир Путин намекна преди дни, че неговата страна ще позволи износа на украинско зърно, ако 
Западът отмени санкциите, наложени на Москва. 
 
√ Турция предложи на Украйна и Русия преговори за примирие в Истанбул 
Турция да поеме ролята на посредник между Украйна и Русия, а преговори за примирие да се водят в Истанбул с участието 
на ООН. Това е предложил турският президент Реджеп Ердоган в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. 
Двамата са обсъдили и износа на жито от Украйна. 
"Особено важно е създаването на морски коридор за износ на украинско жито и друга селскостопанска продукция", се 
казва в съобщение от кабинета на Ердоган. 
От Кремъл по-рано стана ясно, че Путин е изразил готовност да съдейства, в координация с Турция, за осигуряване на 
безопасен морски транзит на украински стоки. 
Ситуацията в Източна Украйна остава напрегната, каза украинският президент Володимир Зеленски. Той заяви през 
нощта, че руската армия е концентрирала всичките си усилия в Донбас. Основната цел остава превземането на 
Северодонецк, Лисичанск и Славянск. 
Една трета от Северодонецк е под контрола на проруските сепаратисти, обяви лидерът на самопровъзгласилата се 
Луганската народна република Леонид Пасечник. В интервю за ТАСС сепаратисткият лидер допълва, че нападението срещу 
главния град на Луганска област продължава по-дълго от очакваното. 
Руските атаки превърнаха голяма част от Северодонецк в руини и руските войски навлязоха в югоизточните и 
североизточните покрайнини на града, но украинската отбрана забави по-широката руска кампания в региона на Донбас. 
Украинските бойци от металургичния завод "Азовстал" ги очаква смъртна присъда, заяви Юрий Сироватко, министър на 
правосъдието в самопровъзгласилата се Донецка народна република. Той определи полка "Азов" като терористична 
организация. Според него на територията на непризнатата република се намират 2300 бойци от Мариупол. 
Съпруги, сестри и майки на украинските бойци от стоманодобивния завод Азовстал, нарекли се "жени от стомана", 
призоваха за размяна на задържаните срещу руски военнопленници. 
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Лидерите на ЕС се споразумяха за нови 9 милиарда евро помощ за Украйна, които вероятно ще бъдат предоставени на 
властите в Киев под формата на нисколихвен заем. 
Франция ще увеличи оръжейните си доставки за Украйна, за да ѝ помогне да продължи да се противопоставя на руската 
агресия, обяви в Киев френската министърка на външните работи Катрин Колона. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Бизнес климатът в България се влошава, слабо подобрение в еврозоната 
Единствено в услугите оценките и очакванията на мениджърите за търсенето са благоприятни  
Общият показател на бизнес климата в България намалява с 0.7 пункта през май в сравнение с април заради влошените 
нагласи в промишлеността, строителството и търговията на дребно, показва проучване на Националния статистически 
институт. В същото време настроенията в еврозоната почти не се промениха през май, докато инфлационните очаквания 
се успокояват 
Промишленост 
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.8 пункта, което се дължи на влошените 
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 
Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче 
не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. 
Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, е несигурната икономическа среда, посочена от 61.7% от 
предприятията. На второ и на трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“. 
Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се 
увеличат през следващите три месеца, е 35.3%. 
Строителство 
През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните 
очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 
Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с по-
песимистични очаквания за строителната активност през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните 
затруднения за развитието на бизнеса, като през май се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на втория и 
третия фактор. 
Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да се повишат през следващите три месеца. 
Търговия на дребно 
Заради песимизма на търговците за състоянието на фирмите им през следващите месеца показателят бизнесклимат в 
търговията на дребно намалява с 2.2 пункта. По-неблагоприятни са очакванията за обема на продажбите и поръчките към 
доставчиците през следващите три месеца. 
Най-сериозната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от 
конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене. 
Прогнозите на търговците на дребно са, че продажните цени през следващите три месеца ще растат. 
Услуги 
Само в услугите оценките и очакванията на мениджърите за търсенето са благоприятни, а бизнесклиматът се покачва с 4.3 
пункта 
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в този 
сектор, като през последния месец се засилва и недостигът на работна сила. 
В сравнение с април делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през 
следващите три месеца, се увеличава и достига 31.4%. 
Еврозона 
Икономическите настроения в еврозоната почти не се промениха през май, тъй като малко по-големият оптимизъм в 
услугите и сред потребителите компенсира отслабването на доверието в индустрията, показват данните в понеделник, 
цитирани от "Ройтерс". 
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Месечното проучване на Европейската комисия показа, че икономическите настроения в 19-те страни, споделящи еврото, 
са се повишили до 105.0 през май от 104.9 през април. Икономисти, анкетирани от "Ройтерс", очакваха ниво от 104.9 през 
май. 
Настроенията в индустрията спаднаха до 6.3 пункта от 7.7 през април, но оптимизмът в услугите, най-големият сектор на 
икономиката, се повиши до 14.0 от 13.6 през април. Потребителското доверие се подобри до -21.1 от -22.0. 
Очакванията за потребителска инфлация, които достигнаха най-висока стойност през март, продължиха да намаляват, като 
се понижиха до 45.6 през май от 50.0 през април и също бяха по-ниски сред производителите до 56.1, което е спад от 
рекордния връх от 60.0 през април. 
 
√ Цените на производителите в България се повишиха с 4,1% през април 
Цените на производител се повишават с 49,8% на годишна база 
Цените на производителите в България се повишиха с 4,1% на месечна база през април след ръст от 4,3% месец по-рано, 
показват данните на Националния статистически институт в понеделник. 
Цените на производител скочиха с 49,8% на годишна база през април на фона на скока на цените на храните и енергията, 
съобщи статистическата служба. 
Цените на газа, електричеството и парното се повишиха с 5,7% на месечна база през април. Цените на преработващата 
промишленост се повишиха с 2,7%, а цените на добивната промишленост нараснаха с 4,6% спрямо месеца през април. 
 

 
 
По-широкият индекс на цените на производител, включително цените на местния пазар и на българските продукти, 
продавани в чужбина, нарасна с 3,3% през април спрямо предходния месец и регистрира увеличение от 40,2% на годишна 
база. 
 
√ ЕС постигна компромисно споразумение за забрана на руския петрол 
За България се предвижда гратисен период до юни или декември 2024 г. 
Лидерите на Европейския съюз се съгласиха да преследват частична забрана на руския петрол, проправяйки пътя за шести 
пакет от санкции, за да накажат Русия и нейния президент Владимир Путин за нахлуването в Украйна, предаде Bloomberg. 
Санкциите ще забранят закупуването на суров петрол и петролни продукти от Русия, доставяни на държавите-членки по 
море, но включват временно освобождаване за петрола по тръбопроводите, каза председателят на Европейския съвет 
Шарл Мишел късно в понеделник по време на среща на върха в Брюксел. 
„Това незабавно покрива повече от 2/3 от вноса на петрол от Русия, отрязвайки огромен източник на финансиране за 
нейната военна машина“, каза Мишел в туит. "Максимален натиск върху Русия да сложи край на войната." 
Официални лица и дипломати все още трябва да се споразумеят за техническите подробности и санкциите трябва да бъдат 
официално приети от всичките 27 държави, а Мишел каза, че посланиците ще се срещнат в сряда. 
Унгария, която ще продължи да получава руски петрол по тръбопровод, блокираше ембаргото през последния месец, тъй 
като търсеше гаранции, че нейните енергийни доставки няма да бъдат нарушени. Будапеща получи гаранции от лидерите 
на ЕС, че ще може да получи заместващи доставки, ако тръбопроводите бъдат прекъснати, според двама души, запознати 
с разговорите. 
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Европейската комисия предложи да забрани морския суров петрол до шест месеца, докато рафинираните петролни 
продукти ще бъдат спрени след осем месеца, според хора, запознати с най-новата версия на предложението. Доставките 
на петрол през гигантския тръбопровод "Дружба" до Централна Европа няма да бъдат санкционирани, докато не се намери 
техническо решение, което да задоволи енергийните нужди на Унгария и други държави без излаз на море. 
Реакцията на петролните пазари беше сравнително приглушена. Глобалният суров петрол Brent се повиши с 0,6% до 
двумесечен връх от 122,43 долара за барел към 10:36 часа в Сингапур. Това се случи след серия от осем дневни печалби, 
при които се покачи с около 12%. 
По-голямата част от настоящите доставки по тръбопроводи са за Германия и Полша, които дадоха сигнал, че ще се откажат 
от руските доставки, независимо от каквито и да било действия на ЕС. Берлин се ангажира писмено да се придържа към 
това обещание в понеделник, каза един от източниците на Bloomberg. Ако и двете страни го постигнат, общият ефект, 
заедно с морското ембарго, ще бъде намаляване на 90% от продажбите на руски суров петрол за ЕС до края на годината. 
„Скоро трябва да можем да се върнем към въпроса за останалите 10% от петрола по тръбопроводите“, каза 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция рано във вторник. 
Морските доставки представляват около две трети от вноса на руски петрол и след като бъде въведена, мярката ще струва 
на Путин до 10 милиарда долара годишно загубени приходи от износ, според изчисленията на Bloomberg. Това е така, 
защото забраната ще принуди Русия да продава суровия си петрол с отстъпка в Азия, където вече суровината сменя 
собственика на около 34 долара за барел, по-евтино от цената на фючърсите на Брент. 
Унгарският премиер Виктор Орбан, който обвини ЕС, че е наложил решението на държавите-членки, каза на лидерите при 
закрити врата, че дискусията за ограничаване на вноса на тръбопроводи трябва да се проведе на ниво лидери на ЕС, защото 
това е политическо решение, а не технически въпрос, според запознат със срещата. Следващата среща на върха на 
лидерите на ЕС е насрочена за края на юни. 
Пакетът също така предлага забрана за застраховки, свързани с доставката на петрол до трети страни, но няма да влезе в 
сила до шест месеца след приемането на мерките, в сравнение с по-рано предложения тримесечен преход, казаха хората. 
Това добавя към по-дълъг списък с отстъпки, поискани след като предложението първоначално беше представено от 
изпълнителната власт на ЕС през май. 
 

 
 
Усилията на ЕС да ограничи ценовите скокове и способността на Русия да отклони своя износ на петрол в случай на  
европейско ембарго вече бяха разводнени в по-ранните кръгове на преговори, след като беше изоставен планът за забрана 
на танкери да транспортират петрол до трети страни. 
План за забрана на руснаците да купуват недвижими имоти в ЕС е отпаднал от сделката, според запознат с преговорите. 
Изтъргуването на условията на петролното ембарго на ЕС също накара други държави-членки да търсят изключения. 
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Някои държави също ще имат по-дълъг преход за забраната за морски петрол. За България се предвижда период до юни 
или декември 2024 г., докато Хърватия може да получи разрешение за внос на газьол, който се използва за производство 
на продукти, включително бензин и бутан. 
Русия доставя около 720 000 барела на ден суров петрол до европейските рафинерии през главния си тръбопровод до 
региона миналата година. Това се сравнява с морски обеми от 1,57 милиона барела на ден от балтийските, черноморските 
и арктическите пристанища. 
Други мерки в предложения пакет от санкции на ЕС включват: 

- Изключването на още три руски банки от международната разплащателна система SWIFT, включително най-
големият кредитор в Русия "Сбербанк". 

- Забрана на възможността за предоставяне на консултантски услуги на руски компании и търговия с редица 
химикали. 

- Санкциониране на Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, която е „тясно свързана“ с Путин, според 
документ на ЕС; и патриарх Кирил, който оглавява Руската православна църква и е категоричен поддръжник на 
руския президент и войната в Украйна. Унгария обаче се противопостави на санкционирането на Кирил, казаха 
хората. 

- Санкциониране на десетки военнослужещи, включително тези, които се считат за отговорни за докладвани военни 
престъпления в Буча, както и компании, предоставящи оборудване, доставки и услуги на руските въоръжени сили. 

 
√ Рекордно количество руски петрол се доставя за Китай и Индия 
В край на май на вода са наблюдавани 64,3 млн. барела руски петрол, а през февруари са били 24,7 млн.  
За Китай и Индия се доставя повече руски петрол от всякога. Рекордно количество от черното злато е на борда на танкери, 
а насочващите се към Индия и Китай са безпрецедентно количество, тъй като други държави ограничават вноса заради 
войната в Украйна, пише Bloomberg. 
Между 74 и 79 млн. барела от производителя от ОПЕК+ са били в транзитни и плаващи хранилища през изминалата 
седмица, което е повече от два пъти повече от 27-те млн. барела точно преди февруарската инвазия в Украйна, според 
Kpler. Азия изпревари Европа като най-голям купувач за първи път през миналия месец и тази разлика ще се увеличи през 
май, според компанията за данни и анализи. 
 

 
 
Резкият скок на руския петрол в транзит по море подчертава как световната търговия с енергия е хвърлена в смут от 
инвазията, като САЩ, Великобритания и много компании от ЕС обръщат гръб на нейните товари и принуждават Москва да 
търси купувачи в Азия. Китай и Индия изкупиха милиони барели от страната, за да се възползват от големите отстъпки в 
потока.  
"Някои от заинтересованите купувачи в Азия са по-скоро икономически мотивирани, отколкото да заемат 
политическа позиция", каза Джейн Си, старши петролен анализатор в Kpler в Сингапур. "Въпреки това се наблюдава 
повишаване на интереса на САЩ към закупуването на руски петрол от Индия, така че е възможно да има някои рискове 
за този търговски поток, макар че в момента е малко вероятно той да бъде значително намален." 
Според Си, комбинираните потоци от руски петрол за двата най-големи купувача в Азия - Индия и Китай, са се увеличили 
до рекордни стойности през април, главно благодарение на увеличените покупки от Индия. Въпреки че този месец 
доставките вероятно ще бъдат малко по-ниски, те все пак ще бъдат надминати само от рекорда от миналия месец, каза тя. 
Обемът на суровия петрол в морето ще се увеличи с 45 до 60 млн. барела заради увеличената руска морска търговия с 
Азия, ако Европейският съюз успее да постигне съгласие за постепенно прекратяване на целия внос от страната до края на 
тази година, заяви в бележка от тази седмица консултантската компания FGE.  



20 

 

Корабите са принудени да извършват по-дълги пътувания от западните пристанища на Русия до Азия, а не до Европа, когато 
транспортират суров петрол - като флагмана Urals. Eднопосочното пътуване до Китай обикновено отнема около два 
месеца. 
По данни на Kpler към 26 май на вода са наблюдавани около 57 млн. барела суров петрол Urals и 7,3 млн. барела суров 
петрол ESPO от руския Далечен изток, в сравнение с 19 млн. барела Urals и 5,7 млн. барела ESPO в края на февруари. 
 
√ Повтарящият се валутен кошмар на Турция удари отново 
Инфлационният натиск отново нараства и предстои ключов тест за спешните мерки, въведени миналата година 
Нов спад от 9% в турската лира този месец и замервания на опасността на пазара на дълга на нива, наблюдавани за 
последно по време на глобалния срив през 2008 г., предизвикаха опасенията на инвеститорите, че в страната може да 
назрява нова криза. 
Дали правителството на президента Тайип Ердоган може да избегне пазарните сътресения само пет месеца след 
последните трусове, ще има големи последици за перспективите му за преизбиране - и за потенциалната възвръщаемост 
на чуждестранните инвестиции, ако загуби, пише "Ройтерс". 
Последният спад на лирата - тя е спаднала с 20% тази година - в съчетание с покачващите се световни цени на енергията и 
храните означава, че инфлацията сега е на 70% и се покачва, докато спешните мерки, приети от Анкара в разгара на 
миналогодишните сътресения, са на път да бъдат сериозно изпитани. 
Властите успяха да предотвратят пълната имплозия през декември, като продадоха валутни резерви и създадоха 
специални банкови сметки, защитаващи спестителите и корпорациите от големи спадове на лирата в опит да 
възпрепятстват натрупването активи в щатски долари, евро или злато. 
 

 
 
Но привлекателността на тези сметки, известни като KKM, може да отслабне с наближаването на критичните летни дати за 
„преобръщане“. Междувременно нетните резерви на централната банка паднаха до отрицателните 55 милиарда долара, 
след като бъдат отчетени сделките за валутни „суапове“ с местните банки на Турция. 
„Турция не е 100% напът за голяма криза, но шансовете за такава са далеч, далеч от нулата“, каза мениджърът на 
abrdn Кийрън Къртис. „Те са изложени на риск да загубят контрол над ситуацията“. 
Правителството на Ердоган казва, че последиците от войната в Украйна са забавили усилията за балансиране на текущата 
сметка с комбинация от кредити, износ и целеви инвестиции. Централната банка казва, че инфлацията ще се охлади до 
края на годината. 
Все пак високите цени на енергията и храните, заедно със спада на лирата и 50% ръст на вътрешните заеми, тласкат 
инфлацията към трицифрено число. В четвъртък обаче централната банка остави лихвените проценти недокоснати на 14%. 
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Има и подновена загриженост относно оспорваните отношения на Турция със Запада, след като Ердоган каза, че ще 
наложи вето на молбите на Финландия и Швеция за присъединяване към НАТО, обвинявайки ги, че укриват хора, свързани 
с кюрдските сепаратисти.  
Летни тестове 
Водещите западни инвестиционни банки се опасяват от по-нататъшно спадане на валутните резерви на Турция. Citi смята, 
че вносът на енергия и храни ще доведе дупката в текущия баланс до 5% от националното производство, въпреки че 
възстановяващият се туризъм би трябвало да донесе около 15-20 милиарда долара.  
Инвеститорите все повече се фокусират върху това дали лицата и компаниите ще се придържат към защитените KKM 
сметки. 
Правителството и централната банка не публикуват подробни данни за програмата. Изчисленията на четирима турски 
икономисти за "Ройтерс" показват, че депозитите на стойност около 10 милиарда долара са готови за обратно изкупуване 
през юли и още 20 милиарда долара през август. 
Зафар Назим от JPMorgan каза, че е „от съществено значение“ да се поддържа интересът на вложителите към тази схема 
на фона на дълбоко отрицателните реални лихвени проценти. Следователно Анкара може да реши да позволи на фирмите 
да депозират повече в KKM сметки и евентуално да предложи нови данъчни облекчения - въпреки че това може да създаде 
повече проблеми, смятат други. 
"Не мисля, че е устойчиво. Не можете просто да предложите на някого изплащане, за да се предпазите от слабост 
на валутата", каза Даниел Морено, ръководител на дълга на развиващите се пазари в Mirabaud, която продаде 
последните си останали турски облигации по време на миналогодишните сътресения. 
"(Нещата) изглежда се влошават с всеки изминал ден. Но Турция няма да падне без битка." 
Изборна треска 
Малко чуждестранни инвеститори остават големи притежатели на турските облигации след нейните проблеми през 
последните години. В опит да обърне нещата, правителството предлага идеята за облигации, защитени с валута, но 
мениджърите на пари се притесняват, че капиталовият контрол може в даден момент да ги хване в капан. 
 

 
 
Напреженията на пазара изостриха неволите на обикновените турци, а домакинствата се борят да плащат бързо 
нарастващите сметки, създавайки почвата за непредвидими избори, които трябва да се очакват не по-късно от юни 2023 
г. 
Проучванията показват, че Ердоган възстановява някои позиции, загубени през зимата, и неговата управляваща партия АК 
остава пред съперниците. Но неговите рейтинги на одобрение са близо до многогодишни ниски нива и проучванията 
показват, че той може да загуби парламентарното си мнозинство и може би дори президентството заради опозиционна 
коалиция. 
Чуждестранните инвеститори казват, че напускането на Ердоган ще предизвика възходящ сигнал, като повиши 
перспективата за връщане към по-ортодоксални икономически политики. 
„Цялата инвестиционна възможност на Турция зависи от резултата от изборите“, каза Петър Атанасов от фонда за 
развиващи се пазари Gramercy. 
Напускането на инвеститори по времето на Ердоган, особено след опита за преврат през 2016 г., предизвика повече 
насочени навътре политики, казват икономисти. 
Кредитният рейтинг на Турция се понижи и тежестта му в най-внимателно следвания индекс на дълг в местна валута GBI-
EM спадна до 1% от 10%. 
Атанасов каза, че повечето международни инвеститори се надяват на смяна на ръководството и политиката, включително 
връщане към повишаването на лихвите, но Ердоган ще направи всичко възможно, за да остане на власт. 
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"Пазарът ще бъде доста скептичен до самия край", каза Атанасов. "Това ще бъдат избори, които са изключително неясни - 
всичко може да се случи." 
 
√ Централните банки започват най-широкото увеличение на лихвите от над две десетилетия насам 
Разходите за заеми нарастват в по-голямата част от света, тъй като ерата на евтините пари е към своя край 
Централните банки повишават бързо лихвените проценти в най-широкообхватното затягане на паричната политика от 
повече от две десетилетия насам, според анализ на Financial Times, който разкрива обрата в предишната им исторически 
хлабава позиция. 
Според анализа на данните на централните банки, направен от FT, през последните три месеца политиците по света са 
обявили над 60 увеличения на текущите основни лихвени проценти - най-големият брой поне от началото на 2000 г. насам. 
Цифрите илюстрират внезапния и географски разпространен обрат в изключително гъвкавата парична политика, възприета 
след световната финансова криза през 2008 г. и допълнително засилена по време на пандемията от коронавирус. През 
последното десетилетие лихвените проценти в повечето развити икономики се колебаеха около безпрецедентно ниски 
нива, а в някои случаи бяха отрицателни. 
Внезапната промяна в политиката идва в момент, когато инфлацията в много страни достигна многогодишни върхове, 
подхранвана от нарастващите разходи за енергия и храни след нахлуването на Русия в Украйна през февруари. 
Дженифър МакКеон, ръководител на отдела за глобална икономика в изследователската компания Capital Economics, 
заяви: "Световните централни банки започнаха най-координирания цикъл на затягане от десетилетия насам." 
Сред 55-те основни лихвени проценти, които наскоро бяха увеличени, са тези на Федералния резерв и на Английската 
централна банка, които прекратиха десетилетията на свръх разхлабена парична политика и реагираха на рязкото 
покачване на цените с повишаване на лихвените проценти на последователни заседания. 
Кристиан Келер, икономист в Barclays, заяви: "Цикълът на затягане е наистина глобално явление." 
В началото на май Фед повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до диапазона от 0,75% до 1%, което е най-
голямото увеличение от 2000 г. насам. Английската централна банка повиши лихвените проценти на последните четири 
заседания, като с увеличението през май основната лихва достигна 1%. 
Европейската централна банка изглежда ще повиши разходите по заемите за първи път от 2011 г. насам през юли и ще 
прекрати осемгодишния си експеримент с отрицателни лихвени проценти през септември. Очаква се централните банки 
на Канада, Австралия, Полша и Индия да повишат лихвените проценти през следващите седмици. 
Въпреки това лихвените проценти все още са ниски според историческите стандарти и икономистите предупредиха, че 
последните увеличения са само началото на глобален цикъл на затягане. 
МакКеон заяви, че от 20-те основни централни банки в света 16 вероятно ще повишат лихвените проценти през следващите 
шест месеца. Затягането на лихвените проценти се очаква да бъде най-бързо в САЩ и Великобритания. Пазарите очакват 
увеличение на основните лихвени проценти с поне 100 базисни пункта до края на тази или в началото на следващата 
година в еврозоната, Канада, Австралия и Нова Зеландия. 
Келер заяви, че широкоразпространената тенденция увеличава вероятността създателите на политиката да обмислят по-
съществени стъпки: "Обявяването на неочаквано по-големи стъпки е по-лесно, ако всички останали ги правят." 
Нововъзникващите пазари в Латинска Америка започнаха цикли на затягане през миналата година, тъй като техните 
икономики бяха засегнати от пандемията. Бразилия повиши лихвените проценти 10 пъти за малко повече от една година 
до 12,75%, в сравнение с едва 2% през март миналата година. Мексико, Перу, Колумбия и Чили също повишиха разходите 
по заемите. 
Силвия Дал'Анджело, икономист в компанията за управление на инвестиции Federated Hermes, заяви, че централните 
банки на развиващите се пазари "са реагирали по-силно на появата на повишена инфлация". 
В Африка Гана, Египет и Южна Африка са увеличили лихвите си. 
Въпреки че инфлацията в Източна Азия е по-ниска, миналия четвъртък Bank of Korea повиши основния си лихвен процент 
за втори пореден месец, а Bank Negara Malaysia изненада пазарите с повишение от 25 базисни пункта по-рано този месец. 
Една от големите икономики, които се противопоставят на тенденцията, е Китай, където нарастващите икономически щети 
от широко разпространените ограничения заради Covid и проблемите в сектора на недвижимите имоти накараха 
официалните лица да намалят основния лихвен процент по едногодишните кредити с 10 базисни пункта от 3,8% на 3,7%. 
Частните кредитори също понижиха лихвите по ипотечните си кредити. 
Японската централна банка запази ангажимента си да поддържа доходността на нулево равнище, включително чрез 
разширяване на баланса си, ако е необходимо. 
Банката на Русия, която агресивно повиши лихвените проценти през миналата година и в началото на инвазията си в 
Украйна, ги намали три пъти през последните месеци, отразявайки стабилизирането на рублата. 
 
3e-news.net 
 
√ Обмисля се възможността за втора енергийна борса 
Обмисля се възможността за създаване на втора енергийна борса. Целта е подобряване на конкуренцията. Това съобщи 
заместник-министъра на енергетиката Пламен Данаилов в рамките на дискусия „Борсова и извънборсова търговия с 
електрическа енергия“, организирана от сп. „Ютилитис“. Той обърна внимание на доклада на ACER за развитието на 
пазарите на електроенергия и препоръките в него. 
България е в процес на максимално интегриране на пазара на електроенергия и тече процес за тестване на сегмента „в 
рамките на деня“ на БНЕБ с енергийните пазари на Словакия и Гърция. Това ще осигури възможност за разширяване на 
търговията на електроенергия, включително и с Германия. Това съобщи заместник-министъра на енергетиката Пламен 
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Данаилов в рамките на дискусия „Борсова и извънборсова търговия с електрическа енергия“, организирана от сп. 
„Ютилитис“. Той обърна внимание на доклада и препоръките на доклада на ACER за развитието на пазарите на 
електроенергия. 
Либерализацията на пазара е голямото предизвикателство, което предстои през тази и следващите години, посочи 
заместник-министър Данаилов. Той напомни, че страната ни в рамките на Плана за възстановяване и развитие е поела 
ангажимент за либерализиране на пазара на едро. Това означава премахване на регулираните квоти, което от своя страна 
ще засегне производители като ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, а също така и АЕЦ „Козлодуй“.  Това е 
предизвикателство и за търговците на електроенергия, които трябва да се адаптират, посочи Данаилов. 
По-късно в рамките на дискусията беше припомнено, че либерализацията на едро означава и отпадане на НЕК като 
обществен доставчик, но за това няма никаква яснота как ще се случи. 
Предизвикателството, касаещо либерализацията на пазара на едро е свързана и със предстоящото въвеждане на т.нар. 15 
минутно балансиране (въвеждането трябваше да се случи на 1 юни, когато изтича дерогацията от българска страна) в 
сегмент „в рамките на деня“. Предложението на този етап е за въвеждане на единна балансираща цена, която да осигури 
по-голяма предвидимост за участниците на пазара, обясни Данаилов. 
Подготвят се и законодателни промени, които да въведат един по-справедлив режим на разпределяне на тежестта за 
компенсиране на небитовите потребители, в случай на продължаване на енергийната криза. по-късно в рамките на 
дискусията заместник енергийния министър обясни, че програмите за компенсация ще продължат дотогава, докогато е 
необходимо. В същото време той уточни, че по-справедливия начин е компенсациите за минават през Фонд Сигурност на 
електроенергийната система, за да бъде облекчен в известна степен и БЕХ.  
Освен това се обмисля и създаване на възможност за конкуренция чрез премахване на ограниченията за един борсов 
оператор на пазара на електроенергия, каза още Данаилов. Заместник-министъра на енергетиката обясни, че към тази 
стъпка ще се подходи изключително внимателно, като се прочете и анализира цялостната документация по темата, за да 
не се стига до наказателна процедура от страна на европейските институции. 
 
√ Повишение с 9.66 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 424.33 лв. за MWh с ден за доставка 31 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 424.33 лв. за MWh с ден за доставка 31 май 2022 г. и обем от 87 835.50 MWh с ден за доставка 31 май 2022 г., сочат 
данните от търговията. Това е повишение с 9.66 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 430.76 лв. за MWh, при количество от 45 184.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 650.90 MWh) е на цена от 417.90 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 392.95 лв. за MWh и количество от 3589.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 336.4 лв. за MWh ( 3645.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 573.41  лв. за 
MWh при количество от 3412  MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 446.63 лв. за MWh при количество от 3105.6 MWh. 
Спрямо стойността от 386.96 лв. (197.85 евро) за MWh за 30 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 31 май 2022 г. нараства до 424.33 лв. за MWh (повишение с 9.66 %) по данни на БНЕБ или 216.96  евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 330.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 353.19 лв. за MWh. 
https://ibex.bg/ 
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     35,16%    2129.89 
Кондензационни ТЕЦ   42,54%    2577.34 
Топлофикационни ТЕЦ   3,15%    190.57 
Заводски ТЕЦ    1,48%    89.84 
ВЕЦ     0,72%    43.77 
Малки ВЕЦ    4,69%    284.41 
ВяЕЦ     1,33%    80.6 
ФЕЦ     10,48%    635.09 
Био ЕЦ      0,44%     26.93 
Товар на РБ         3966.03 
 
√ Слабо понижение на цените на електроенергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 218,42 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 228,13 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 218,42 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 31 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 222,07 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
214,77 евро/мвтч. Най-високата цена от 293,18 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 4 ч и тя ще 
бъде 171,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 70 719,7 мвтч. 
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 31 май ще бъде 228,13 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 146,01 гвтч. Максималната цена ще бъде 293,18 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 13 ч и тя ще бъде 192,46 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 31 май е 219,74 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 222,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 293,18 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 177,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 223,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 31 май на Словашката енергийна борса е 219,65 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 293,18 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 177,02 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 210,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 258,67 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 177,02 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 31 май е 210,35 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
206,82 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 568,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 257,98 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 177,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 210,17 евро/мвтч на 31 май. Пиковата цена ще бъде 206,41 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 579,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 258,67 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 177,02 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси все по-често отчитат сигнали за слабо понижение, но устойчива тенденция все 
още липсва 
Разместване. Мащабно преориентиране. Пазар, който е в началото на ново преструктуриране. Промяна на географските 
потоци от нефт, газ, въглища. И бичи пазар в помощ на политически решения, разрушаващи дисциплината. 
На прага на летния сезон европейските електроенергийни борси продължават да дават сигнали за възможно понижение. 
Икономическата ситуация обаче е толкова нажежена, че всяка разгорещена фантазия за овладяване на цените особено 
със стари методи може да се окаже погрешна. Устойчива тенденция все още не е налице.  
Цените на петрола достигнаха рекордната цена от почти 119 долара за барел, газът си върна част от загубените в началото 
на седмицата позиции, е емисиите остават над 84 евро за MWh. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 21-та седмица във всички страни от Европа спада до 43 560.29 GWh. 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 29 май,  за 21-та 
седмица то достига до обем от 39 408.63 GWh, според данните на energy charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от  12 234.57 GWh или 31.05 % . От тях - на кафявите въглища 
– 8.26 %, както и на каменните – 5.37 %. Газът държи дял от 14.55 % или 5733.36 GWh. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 8517.46 GWh или 21.61% като този по-нисък дял спрямо предходин периоди, 
включително и поради планирани ремонти. Междувременно по-рано бе съобщено за спиране на общо 30 от реакторите 
във Франция, вкл.12 за проверка на данните за предварително установена корозия. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 47.34 % или 18 656.60 GWh. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6875.43 GWh или 17.45 %, а офшорните – 1134.94 GWh или 2.88 %. 
Делът на слънцето достига до 3962.49 GWh – 10.05 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 8.17 %, 
а от помпени станции – 4.73%. 
Цените 
Ценовите нива през изминалата седмица останаха в широк диапазон. Спадът остана незабележим и като цяло стойността 
на повечето от европейските електроенергийни борси се запази на нивото до 200 евро за MWh. 
Съвсем очаквано първият ден от миналата седмица, или 23 май европейските електроенергийни борси в сегмента „ден 
напред“ стартираха с ръст в диапазона от 13.32 % (до 188.14 евро за MWh) в Германия и 13.84 %  ( до 194.16 евро за MWh) 
на Иберийския пазар до 24.17% (207.22 евро за MWh) в Унгария и 24.75 % (до 208.46 евро за MWh) в България и Румъния.  С 
повишение от 12.12 % (до 223.07 евро за MWh) в Гърция е „лидер“ по най-скъпата цена на електроенергията в Европа. 
Ценовите нива тръгнаха надолу още с ден за доставка 24 май. Движението в посока надолу варираше между 1.9 % (204.54 
евро за MWh) за електроенергийните борси на България (БНЕБ или IBEX) и Румъния (OPCOM), както и 1.6% (204.00 евро за 
MWh) в Унгария и 4.1 % (183.18 евро за MWh) във Франция и 13.4% (162.95 евро за MWh) в Германия. 
Повишение все пак бе регистрирано на двете електроенергийни борси, които остават и с едни от най-високите стойности 
– Гърция, където стойността в сегмента „ден напред“ скочи до 224.85 евро за MWh и в Италия – 227.69 евро за MWh. 
Разнопосочно бе движението с ден за доставка 25 май, като на десет от европейските електроенергийни борси ценовите 
нива се покачиха, а на останалите движението към спад продължи. В частност по-ниски стойности регистрираха борсите в 
България и Румъния  - понижение с 5.6% (до 193.08 евро за MWh). Присъедини се и Италия – спад с 5.7 %  (214.65 %), докато 
стойността на гръцката HENEX се повиши, макар и слабо – до 226.55 евро за MWh. 
Ръст в посочения сегмент бе отчетен и на електроенергийните борси в Германия (до 177.50 евро за MWh) и Франция (до 
191.13 евро за MWh). Иберийския пазар (Португалия и Испания) също отчете покачване (до 184.57 евро за MWh). 
Електроенергийните борси, поели тенденцията към понижение на ценовите нива с ден за доставка 26 май нарасна. Спадът 
в сегмента „ден напред“ бе в доста широк диапазон – от 2.7 % в Хърватия (195.30 евро за MWh) и 2.9 % (192.52 евро за 
MWh) в Сърбия до 13.1 % (166.02 евро за MWh) във Франция и 61.7% (67.93 евро за MWh) в Германия. 
Понижението на Иберийския пазар бе от порядъка на 6.1 % (173.29 евро за MWh). 
Ръст бе отчетен само на 6 от европейските електроенергийни борси, сред които IBEX и OPCOM – с 0.52 % (193.56 евро за 
MWh). 
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С ден за доставка 27 май отново бе наблюдавано разнопосочно движение, като на десет от европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ бе отчетено покачване. Стойността на БНЕБ и OPCOM се повиши със 7.4 
% (до 207.96 евро за MWh). Повишение до 234.63 евро за MWh беше регистрирано на гръцката HENEX, а на италианската 
GME – до 244.50 евро за MWh. 
На този фон спадът на останалите европейски електроенергийни борси продължи и варираше между 1.9 % (до 162.85 евро 
за MWh ) във Франция и 21.5 % (72.24 евро за MWh) в Австрия. Спадът с 22.5 % доведе постигнатата цена в Белгия до най-
ниската цена – 39.61 евро за MWh, следвана от Германия (46.77 евро за MWh). 
На Иберийския пазар цените останаха на ниво от 168.54 евро за MWh (при спад с 2.7%). 
С настъпването на почивните дни движението в посока надолу на европейските електроенергийни борси продължи. С ден 
за доставка 28 май стойността на електроенергийната борса в Германия спадна със значителните 21.2 % до 36.85 евро за 
MWh. На другия полюс при спад с 34.2% остана Хърватия със 126.56 евро за MWh. 
При спад с 14.8 % стойността на електроенергийните борси в България и Румъния се установи на ниво от 177.16 евро за 
MWh. 
Прави впечатление, че още с ден за доставка 29 май ценовите нива на повечето европейски електроенергийни борси се 
върнаха към по-високите цени. В Германия стойността се покачи до нивото от 156.34 евро за MWh, а във Франция до 158.82 
евро за MWh. 
Точно противоположно, стойността на гръцката HENEX спадна с 19.1 % до 189.76 евро за MWh (234.70 евро за MWh ден 
по-рано). Спадът продължи и на италианската електроенергийна борса – (17.3 %) до 202.21 евро за MWh. 
С началото на новата седмица, или с ден за доставка 30 май ценовите нива на всички европейски електроенергийни борси 
в сегмент „ден напред“ се връщат към ръст. Стойността на електроенергийната борса в Германия се повишава до 
значителните 225.99 евро за MWh. В този диапазон остават и постигнатите нива в Чехия и Франция. По-висока е 
регистрирана цена в Унгария – 226.22 евро за MWh. 
При ръст с малко с 33.73 % стойността на БНЕБ и OPCOM остава най-ниската – 197.85 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към  22 май 
Средната месечна цена за БНЕБ към 29 май  е 201.27 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси 
тя варира от  224.97 евро за MWh в Гърция, 229.94 евро за MWh в Италия и 196.98 евро за MWh във Франция до 186.24 
евро за MWh за Испания и 176.39 евро за MWh в Германия, 183.63 евро за MWh в Австрия и 139.38 евро за MWh в Полша. 
На годишна база към 29 май средната месечна цена на БНЕБ остава над 200 евро – 201.76 евро за MWh, но е по-ниска, 
както от тази в Румъния (206.76 евро за MWh), Унгария (216.29 евро за MWh) и Гърция (237.15 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 244.75 евро 
за MWh в Италия и 213.16 евро за MWh в Испания и Португалия (213.37 евро за MWh) до 199.61 евро за MWh в 
Нидерландия и 179.19 евро за MWh в Германия, както и 225.33 евро за MWh във Франция и 133.48 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, природния газ и емисиите през изминалата седмица останаха под влияние на опасенията за дефицит 
на пазарите. Дефицит, който засега е предполагаем. 
Продължаващите санкции от страна на западните държави и САЩ заради войната в Украйна все още стряскат пазарите. 
Експертите от своя страна се въздържат от мнение дали има промяна в структурата на пазара, тъй като процесът на 
разместване на потоците, както на нефт, така  и на газ на този етап е само на базата на сигнали, но е трудно да се разбере 
каква ще е евентуалната устойчива тенденция.   
Петролът сорт Brent през миналата седмица се повиши съществено в резултат на данни за ръст на търсенето при 
несигурност за достатъчно доставки. Резултатът за вероятен недостиг на руския петрол остава, особено ако Европейския 
съюз наложи ембарго. Предупреждението на ВР за дефицит на пазара на петрол от 2 млн. барела все още е ориентир за 
наблюдателите. Brent стартира седмицата при цена  – от 113.42 долара за барел при затварянето на търговията в 
понеделник 23 май, а в края на работната седмица при затварянето на пазарите отчете ръст с цели 6 долара - до 118.93 
долара за барел. Анализаторите вече прогнозират нов скок, поради поредното затягане на разговорите между САЩ и Иран 
по ядрената сделка. На този фон Европейската комисия продължава да очаква постигането на консенсус за налагане на 
ембарго. Разбира се, по друг начин. Европа си спомни за инструментът „готови за 55“ и елегантно, но твърдо тръгва по 
пътя за отказ от петрола, което вече дава ново разгръщане на фантазиите на играчите, така че съвкупно с другите фактори 
да подчертаят прогнозата си за ръст още тази седмица над 120 долара за барел.    
Стойността на газа за пръв път от февруари успя да се понижи в началото на седмицата, но в последния ден от търговията 
си върна по-голяма част от загубените позиции. Така в края на петъчната търговия газовите фючърси за юни се върнаха на 
нивото от 87.20 евро за MWh. На този фон европейските в подземни газохранилища продължава да се  нагнетява газ с 
усилени темпове. Така към 28 май те вече са запълнени до 45.78 %. Осъзнаването, че Европа не може не само да направи 
рязък завой, но рискува от една зависимост да премине към друга и то доста по-скъпа е изречено. Сега въпросът е как 
политиците ще балансират по въжето, което сами опънаха над появилата се пропаст от техните думи и действия. 
Освен това все по-ясно става, че за България ще е трудно да поднови договор с руската компания „Газпром“. Основно 
поради нежеланието за разплащане в посочената валута. 
Що се отнася до цените на емисиите, те останаха в диапазона от над 80 евро за тон. Спадът на декемврийските фючърси 
на СО2 до 78.15 евро за тон в първия ден от миналата седмица и връщането до нивото от 83.98 евро за тон по-скоро 
продължава да отразява системата за търговия с емисии в старият й вид, без последните изменения.   
Тенденции 
Разрушаването на мостовете и липсата на познание за геополитическата реалност, незнанието какво е демокрацията и 
поставянето на разделителни линии по тази тема развихри бичите играчи. 
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Щом са биковете да играем с тях ? Проблемът е, че завоят после към онези критерии, базирани на страха от риск и загуба, 
които са в основата на стабилността на пазара е труден. Именно тези критерии те са тези, които дават сигурност и правят 
пазарите рационални. Опитът за хибридни решения, базирани на емоционално ниво може да изиграе лоша шега. 
Фундаменталните фактори са важни, но не са всичко. Ресурсите, стоящи в основата дават самочувствие. Те също така са 
силното изкушение, към което пазарите се стремят, но има кой да играе с тях и да гъделичка емоциите. 
Вратата за спекулации е отворена. Всеки може да се препъне в изрази като „икономически просперитет“ и „стабилни пари“ 
особено, когато те са прикрити зад мерки, получаващи популярност като паричен план. Несъответствието между 
съществуващите ресурси и изкуственото им създаване е видимо. Дисбалансът, прикрит под различни програми, вещаещи 
самозадоволяване развихрят въображението и заедно с бичите настроения бъркат все по-дълбоко и по-дълбоко в джоба 
на потребителите, създавайки инфлационни процеси. Принципът на стабилността е ясен – не убивайте кокошката, за да 
разполагате и с яйцето. 
 
√ Европейските борсови индекси затвориха предимно с повишения в понеделник 
С най-голям дневен ръст е германският бенчмарк DAX, а eдинствен с минимално понижение завърши испанският IBEX 
35 
През първия ден на последната седмица май пазарите на акции в Западна Европа предимно се повишават, като 
изключение прави испанската фондова борса. 
Инвеститорите реагираха положително на новината за предстоящото облекчаване на карантинните ограничения в Шанхай, 
както и на плана за икономическо възстановяване на града, като същевременно следяха внимателно новите данни за 
инфлацията в региона. 
"След като властите в Шанхай обявиха отмяната на ограниченията от сряда, на европейските пазари се появи вълна на 
облекчение, в очакване да бъде възстановена съществена част от веригата на доставките, заради възстановеното 
производство в Китай", каза за СNBC Сузана Стритер, старши анализатор по инвестициите и пазарите в британската 
компания за финансови усуги Hargreaves Lansdown. Според нея, „мерките за стимулиране на икономиката на Шанхай също 
спомагат за подобряване на настроенията, като надеждите са, че те могат да помогнат за съживяване на корпоративните 
и потребителските разходи". 
Известно преразглеждане на пазарните прогнози относно перспективите на паричната политика в САЩ и понижените 
очаквания за твърде агресивно затягане също допринесоха за подобряване на настроението на търговците, отбелязва 
Trading Economics. 
Публикуваните в понеделник статистически данни показаха леко повишение на съставния индекс на бизнес и 
потребителското доверие в еврозоната през май. Индикаторът се повиши до 105 пункта този месец от 104,9 пункта месец 
по-рано, сочат данните на Европейската комисия. Стойността на индекса за април беше коригирана от 105 пункта нагоре. 
Фокусът на пазарните участници бяха насочени към предварителните данни за инфлацията в Германия през май. 
Потребителските цени в най-голямата икономика на Европа, които са хармонизирани със стандартите на ЕС, са скочили с 
8.7% на годишна база през май тази година, според предварителни данни на Федералната статистическа служба на 
страната (Destatis). Този показател е исторически рекорд, тъй като подобно число не е отчитано откакто се води подобна 
статистика. През април инфлацията в страната беше 7,8%. 
Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха по-умерено увеличение от 8%. 
Потребителските цени се повишиха с 1.1% през май в сравнение с предходния месец, след като се повишиха с 0.7% през 
април, докато експертите очакваха увеличение от 0.5%. 
През май потребителските цени, изчислени по германските стандарти, скочиха със 7.9% за годината и с 0,9% за месеца. 
Очакванията на анализаторите бяха за увеличение от съответно 76% и 0.5%. 
По предварителни данни темпът на нарастване на хармонизираните със стандартите на ЕС потребителски цени в Испания 
се ускори до 8.5% през този месец от 8.3% през април, надхвърляйки пазарните очаквания (8.2%). Увеличението на 
инфлацията се дължеше главно на по-високите цени на храните и безалкохолните напитки. 
В същото време инфлацията в Испания, изчислена по местните стандарти, се ускори от 8.3% на 8.7%, а инфлацията без 
храните и енергията достигна най-високото си равнище от октомври 1995 г. насам – 4.9% (4.4% през април). 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 0.75%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+0.83%), следван от германския DAX (-0.8%), италианския FTSE 
MIB (+0.42%) и британския FTSE 100 (+0.18%), испанският IBEX 35 загуби 0.15%. Възходящият тренд се запази в тази 
последователност до края на сесията, като при някои индикатори се ускори, а при други се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският бенчмарк DAX, а eдинствен  с минимално 
понижение завърши испанският IBEX 35. 
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От секторните индекси начело излезе измерителят на банките, който се повиши с 3.1 на сто, като най-много поскъпнаха 
акциите на герамнската Deutsche Bank (+2.44%), следвани от френските Societe Generale (+1.73%), Credit Agricole (+1.43%) 
и BNP Paribas (+1,40%), испанската Banco Sabadell (+1.84%%) и италианската Intesa Sanpaolo (+0.61%). 
Секторът на технологичните компании също се представи добре, като нарасна с 2.8 на сто, но и повечето секторни 
измерители завършиха на зелена територия. 
Френските производители на луксозни стоки Hermes International и Kering нараснаха съответно с 3.94% и с 3.33%. След 
печелившите акции бяха и книжата на френския производител на козметика L'Oreal, които се повишиха с 2.12%. 
Книжата на Siemens прибавиха 2.43%, след като звеното за мобилност на германския конгломерат сключи сделка за 
високоскоростна железница в Египет на стойност 8.7 млрд. долара. 
Сред печелившите бяха и акциите на германския доставчик на храни Delivery Hero, които поскъпнаха с 9.70%. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на британската фирма за недвижими имоти Countryside Partnerships, които 
нараснаха с 18.61% след информацията, че базираната в САЩ Inclusive Capital Partners е готова да направи втора оферта за 
европейската компания. Следващ по ръст е датският производител на слухови апарати GN Store Nord, чийто книжа 
поскъпнаха с 11.75%. 
 
√ Лидерите на страните от ЕС постигнаха съгласие за шестия пакет от санкции, включващ петролно ембарго 
Влизането в сила на частичната забрана означава моментално ограничаване на вноса на руски нефт до 75%, а до края 
на годината - на 90 на сто 
Лидерите на страните от ЕС се споразумяха за частична забрана на вноса на петрол от Русия, съобщи председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел.  
„Тази вечер Европейският съвет успя да договори шести пакет от санкции. По-конкретно, той ще даде възможност за 
забрана на руския петрол с временно изключение относно петрола, доставян през тръбопроводи. Много ясно, това 
означава, че веднага ще окаже въздействие върху 75% от руския петрол, който е насочен към тази мярка. Това означава, 
че до края на годината близо 90% от руския петрол, който се внася в Европа, ще бъде обхванат от тази мярка“, заяви 
председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел. 
Мишел също така потвърди по-късно в Twitter, че шестият пакет от санкции, който ще включва частична забрана на вноса 
на руски петрол, включва и други мерки. Това  по-специално касае прекъсване на SWIFT на Сбербанк, забрана на излъчване 
на три руски телевизионни канала в ЕС и индивидуални санкции. 
По думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, към края на 2022 година ЕС разчита на отказ 
от почти 90 % от вноса на руски петрол. 
Оставането на доставките на руски петрол през тръбопроводи е в резултат на позицията на Унгария, отстоявана от 
премиера на страната Виктор Орбан. 
Изключение, което ще разреши покупки на руски нефт при въвеждането на санкциите от шестия пакет ще бъде 
предоставено за Унгария и Чехия, заяви от своя страна премиера на Белгия Александър де Кро. „Специалните изключения 
касаят Унгария и Чешката Република“, поясни белгийският премиер на пресконференция. 
По-специално, Чехия ще може временно да продължи да купува руско дизелово гориво. Унгария ще получи отсрочка, за 
да подобри капацитета си за рафиниране, който сега е предназначен само за руски петрол. „Има и обща клауза, която 
позволява на страните, които са изправени пред съкращения на доставките против волята си, да купуват руски петрол от 
източници, различни от тези, доставяни през тръбопроводите“, каза по-рано Кро. 
България вероятно ще се вмести в тази клауза. По-рано премиерът каза, че страната ни също е поискала отсрочка до януари 
2024 г. По думите му страната ни е получила такава отсрочка. На този етап не е спомената отделно. Вероятно се касае за 
т.нар. „обща клауза“, предположиха експерти. 
Председателят на Съвета на ЕС, Шарл Мишел каза, че лидерите на ЕС са готови да предоставят 9 милиарда евро за 
подпомагане на Украйна. 
По-рано шефът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на Украйна да бъдат предоставени 
допълнителни девет милиарда евро макрофинансова помощ. 
„Ние изразихме и потвърдихме нашия исторически ангажимент, което означава, че предприемаме важни стъпки, за да 
изясним как ще се справим с финансовата подкрепа. Знаем, че Украйна се нуждае от финансова подкрепа, за да може да 
управлява страната. Това означава, че се нуждаят от макрофинансова помощ. 9 милиарда евро бяха потвърдени от 
Европейския съвет и това също е за стартиране на всички програми, които са необходими за възстановяване на страната“, 
заяви от своя страна Шарл Мишел. 
Шестият пакет от санкции срещу Русия предстои да премине през официалния процес на одобрение. 
Страните от ЕС въведоха последователно пет пакета от санкции срещу Руската федерация заради ситуацията в Украйна. 
Приемането на шестия пакет на ЕС се забави поради отказа на редица страни, в частност Унгария, да подкрепят пълен отказ 
от покупки на петрол. По-рано беше съобщено, че Европейският съюз се съгласи да изключи доставките по петролопровода 
"Дружба" от проекта за санкции, за да привлече подкрепата на Будапеща. 
Санкциите изискват съгласието на всички членове на ЕС. 
Общо лични санкции заради Украйна бяха наложени срещу повече от хиляда лица и 80 организации. Става въпрос за 
руското ръководство, включително всички членове на Съвета за сигурност на Руската федерация, други водещи политици, 
представители на медиите, Съвета на федерацията и Държавната дума, бизнесмени и ръководители на големи компании. 
Личните санкции включват забрана за влизане на територията на страните от ЕС и замразяване на активи. Освен това 
Европейският съюз затвори небето за руските авиокомпании и забрани продажбата и поддръжката на самолети от Руската 
федерация. Дипломати и притежатели на официални паспорти загубиха визовите си  привилегии в Европейския съюз. 
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На европейците също беше забранено да прехвърлят технологии към руски рафинерии и да инвестират в руския енергиен 
сектор. Освен това бяха наложени редица санкции срещу сектора на черната металургия. Европейците забраниха и износа 
на луксозни стоки за Русия, например автомобили, чиято цена надхвърля 50 хиляди евро. Новите ограничителни мерки 
включват също забрана за внос на въглища от Русия, считано от август 2022 г., забрана за влизане на кораби под руски флаг 
в пристанища на ЕС и ограничения за автотранспортните компании в Русия и Беларус.  
От своя страна руският президент Владимир Путин каза, че политиката на ограничаване и отслабване на Русия е 
дългосрочна стратегия на Запада. По думите му, санкциите нанасят сериозен удар върху цялата световна икономика, а 
основната цел на Запада е да влоши живота на милиони хора. Путин каза също, че Съединените щати и Европейският съюз 
на практика не са изпълнили задълженията си към Русия, замразявайки нейните валутни резерви. По думите му, 
настоящите събития поставят под линия глобалното господство на Запада както в политиката, така и в икономиката. 
 
Мениджър 
 
√ Пеканов: Приемането на еврото ще засили доверието в банковата система 
Ползите от въвеждане на еврото в Българя продължават са повече. Това заяви пред Нова телевизия бившият вицепремиер 
по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
„Според мен основната полза за България е засилено доверие в банковата система, тъй като ще бъде засилен надзорът 
над нея, с факта, че ще бъдем надзиравани и от Франкфурт. Ще има допълнителен репутационен ефект, ще има 
намаляване на транзакционните разходи и ще можем да взимаме участие в решенията на Европейската централна банка 
– в момента ние само ги реплицираме, поради факта, че сме във Валутен борд и само повтаряме това, което се реши във 
Франкфурт. Например, ако другата седмица се реши през юли да бъдат вдигнати лихвените проценти в Еврозоната, БНБ 
ще трябва да реплицира това решение“, коментира той, като посочи, че е по-добре да е да участваме в тези решения. 
„Някой беше казал много хубаво, че или си на масата или си в менюто. По-добре е да участваме в тези решения”, добави 
Пеканов. 
Бившият вицепремиер обаче подчерта, че съществуват и рискове от приемането на еврото у нас и че политиците трябва 
да са честни с гражданите за тях. 
„Ситуацията е много несигурна, има повишена инфлация. Еврото според всички анализи, които сме правили, не допринася 
кой знае колко за това да се повиши инфлацията. Гражданите обаче често остават с такова чувство, защото някои стоки се 
закръглят неправомерно нагоре. Това показват анализите преди 10 г., когато Балтийските страни се присъединиха, там не 
е имало кой знае какъв проинфлационен ефект.”, коментира Пеканов. 
Бившият вицепремиер по управление на европейските средства обаче подчерта, че страховете на хората не трябва да се 
неглижират, защото сега сме в много  силна инфлационна среда. 
„Има много висока инфлация, много над целта на ЕЦБ и страховете на хората не трябва да се неглижират. Трябва да се 
изговорят и да има добра информационна кампания. По този начин виждам и приемането на този план за еврото от 
миналата седмица. Той е разработен още миналата година и включва редица мерки, които задължително трябва да се 
предприемат. Ако искаме ползите да са повече от негативите, трябва да направим информационна кампания и много ясни 
мерки за защита на потребителите", каза Пеканов. 
Той подчерта, че поради факта, че сме във валутен борд, голямата част от позитивите и негативите от еврото вече са 
асимилирани. 
„Това означава, че за нас това не е някаква огромна стъпка. Не трябва да обещаваме нито някакво икономическо чудо, 
нито някаква катастрофа от влизането в еврозоната. Последиците ще бъдат относително ограничени“, обясни той. 
Според него в момента влизаме в период на повишаване на лихвените проценти. „Това е цикъл, който ще продължи 
следващата година и половина вероятно. Затова тук разбирам страховете дали 1 януари 2024 е правилната дата. Средата 
ще продължи да бъде проинфлационна, успокоението на инфлацията ще отнеме време. В такава ситуация на висока 
инфлация хората ще имат страхове и институциите ще трябва да направят така, че те да се справят с тях”, отбеляза Пеканов. 
Той посочи още, че в момента сме в ситуация на изключителна несигурност. 
„Всякакви прогнози за цените, особено на горивата и храните са особено трудни, защото те се определят от 
геополитическата ситуация и от това как ще се развие войната, както и от това какви санкции и контрасанкции ще бъдат 
предприети в идните месеци. Най-вероятно цените на горивата ще се задържат на завишени стойности. 
Средностатистически ще бъде около 100 долара за барел“, коментира бившият вицепремиер по управление на 
европейските средства. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,06 долара 
Курсът на еврото днес се понижи, но все пак остана над прага от 1,06 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0652 щатски долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0764 долара. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на частичното ембарго на вноса от Русия в ЕС 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като Европейският съюз постигна споразумение за 
частично петролно ембарго на Русия, подклаждайки опасенията за по-стегнат енергиен пазар, който вече е поставен под 
огромен натиск на фона на нарастващото търсене преди пиковия летен сезон на шофиране в САЩ и Европа, пише Ройтерс. 

https://nova.bg/news/view/2022/05/31/370646/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5/


29 

 

Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,65 долара, или 1,36%, до 123,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,78 долара, или 0,68%, до 115,8 долара за барел. И двата бенчмарка 
отчитат ежедневни повишения от сряда насам. 
Дотук се стигна, след като Лидерите на Европейския съюз се договориха за шестия пакет от санкции срещу Русия, който 
включва ембарго върху вноса на 90% от руския петрол и петролни продукти до края на годината. 
„Това определено ще подкрепи цените на петрола, които се насочват към мартенските върхове“, коментира Тина Тенг, 
пазарен анализатор в CMC Markets. Повторното отваряне на някои градове в Китай, които бяха под локдаун, също ще 
допринесе за увеличението на цените, добави тя. 
През март цените на петрола достигнаха най-високите си нива от 2008 г. насам, като от началото на тази година те са 
нараснали с над 55%. 
Те трябва да получат допълнителна подкрепа, тъй като се очаква търсенето от Китай да се увеличи след облекчаването на 
ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19. 
Шанхай обяви край на двумесечния си локдаун и ще позволи на по-голямата част от хората в най-големия град в Китай да 
напуснат домовете си и да карат колите си от сряда. 
Що се отнася до производството, Организацията на износителките на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, 
известна като групата ОПЕК+, ще се придържа към миналогодишното споразумение на срещата си в четвъртък със скромно 
увеличение на производството през юли с 432 000 барела на ден, казаха шест източника от ОПЕК+, отхвърляйки призивите 
на Запада за по-бързо увеличение на добива, което да намали цените. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Изчисления в кризата: излизат ли сметките и кои са работещите мерки – бившият социален министър Христина 
Христова и Щерьо Ножаров и Българската стопанска камара 

- Разследването и доказателствата за жестокото убийство на Алена Щерк – криминалистът Ботьо Ботев 
- Изгубени в превода или какво се случва с украинците след 31 май - защо отказват да пътуват и къде ще останат 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Още шест тела открити край Банкя. Нови разкрития за измамите с кремация 
- С какво възнаграждение управляващите смятат да мотивират хората да издават криещите данъци и осигуровки. 

Искрен Митев от „Продължаваме промяната“ 
- Левовете в евро. Какъв ще е ефектът от приемането на еврото за икономиката и доходите ни. Коментар на бившия 

вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Ще гръмне ли пушката? Новите пенсионери с 60 лева назад 
в. Труд - Еврото раздели властта 
в. Телеграф - Вдигат заплатите, парите намаляват 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Обмислят 10% бонус за всеки, помогнал за събиране на укрити данъци. Но и санкция за фалшиви сигнали 
в. 24 часа - Законно ли е вузовете да получат пари за заплати само ако атестират по нови правила? Гешев иска от 
Конституционния съд отмяна 
в. Труд - Връщат хартиените бюлетини за изборите 
в. Труд - Слухове за концлагери отказали украинците да се местят 
в. Телеграф - На съвета на евролидерите в брюксел: искаме руски петрол поне до края на 2024 
в. Телеграф - Младежкия на бунт срещу КЕВР  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Здравка Евтимова, писател: Няма скандал за номинирането на Георги Господинов за Нобелова награда. Всички 
в ПЕН центъра гласувахме единодушно за него 
в. Труд - Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, пред "Труд": Правителството води война със София 
в. Телеграф - Директорът на Сатиричния Калин Сърменов: Вдигнах заплатите в театъра  
Водещи анализи 
в. 24 часа - По турско - по-богати от гърците, през 1939 г. - от поляците, 1987 г. - от румънците. Какво стана, че сме най-
бедни сега 
в. Труд - Проклятието "Френско председателство" 
в. Телеграф - В битката за пари ще трябват много пари 

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

