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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Нова идея за борба със сивата икономика 
Бонусът ще е 10% от допълнителните приходи, влезли в хазната 
Паричен бонус за всеки, който подаде сигнал за данъчно нарушение. Идеята за законопроекта е на "Продължаваме 
промяната". Бонусът ще е 10% от допълнителните приходи, влезли в хазната, благодарение на информацията от граждани 
и фирми. 
Предвижда се минимален праг - укритите данъци и осигуровки трябва да са над 3300 лева. Ще има обаче санкции за три 
фалшиви сигнала. 
Според управляващите подобна мярка ще донесе "стотици" милиони левове за бюджета. 
10-те процента бонус ще се дават, само ако се установи данъчно престъпление или се разкрие финансова измама и ако 
след това държавата успее да събере укритите данъци. От „Продължаваме промяната“ обясниха за bTV, че засега 
предложението е на ниво проектозакон, който се пише.  
„Ако данъчната измама е за 100 000 лева и тези 100 000 бъдат събрани, на вас трябва да ви бъдат дадени 10 000“, каза 
депутатът Искрен Митев. 
Идеята е била обсъдена със социалните партньори вчера по време на тристранния съвет. 
„Никой не се изказа против, даже казаха добри думи“, допълни Искрен Митев 
 Работодатели обаче имат резерви заради липса на конкретика.  
„Това може да доведе до нелоялна конкуренция, до сигнали от конкуренти, които да предизвикват ненужни и 
затормозяващи конкурента проверки, може да доведе до корупция и рекет от страната на данъчните служби, така че не е 
безспорна мярката“, заяви Васил Велев, АИКБ. 
От Висшия адвокатски съвет коментираха, че най-вероятно става въпрос за евродиректива, която България все още не 
прилага. 
„Директивата дава защита на лицата, които са в структурите на определена организация, които подават такива сигнали“, 
отбеляза д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет. 
А от бизнеса имат още подозрения: 
„Може в резултат на подадени сигнали да стане обратното – да се източват средства, а не да се добавят“, допълни Васил 
Велев 
Законодателят уточнява какво би се приело за доказателство и какво за фалшив сигнал. 
„Трябва да се внимава с преценка доколко една подобна мярка няма да се превърне в инструмент за саморазправа между 
некоректни бизнес партньори“, коментира Владислав Горанов. 
„Всички страхове за това, че може да се превърне в "лов на вещици" ще бъдат така поставени в закона, че да се избягват“, 
обясни Искрен Митев. 
По данни на Асоциацията на индустриалния капитал сивият сектор у нас към днешна дата е 21% от икономиката. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Труд 
 
√ 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.“ 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/nova-ideja-za-borba-sas-sivata-ikonomika-bonus-sreshtu-donos-za-ukriti-danaci-i-osigurovki.html
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"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. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Мерките източват милиарди и не спират инфлацията 
Работещите хора ще платят парното на софиянци  
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. 
 
НОЯА ТВ 
 
√ РЕКОРДНА ИНФЛАЦИЯ С колко още ще обеднеем? 
Коментар на Добрин Иванов и Стоян Панчев 
В студиото на „Здравей, България” икономистът Стоян Панчев и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България дискутираха по темата за растящата инфлация у нас. 
„Относно помощите от държавата - когато помагаме на хората в тежката ситуация с цените, ние допълнително 
стимулираме инфлацията. Този проблем стои пред всички правителства. Затова вчера на кръглата маса беше казано, че за 
да се спре скокът на инфлацията, трябва да има рецесия - чрез качване на лихвите, свиване на търсенето”, каза Стоян 
Панчев. 
Според него добра мярка е повишаването на прага за регистрация по ДДС. Единственият проблем е, че тя ще започне да 
действа след 6 месеца, поясни той. 
„Мерките бяха дефинирани като антикризисни, но нека видим каква е кризата. Тя включва повишени нива на инфлацията 
и намалени нива на икономическия растеж. Предвиждахме растеж 4,8%, а от вчера прогнозата на ЕК е 1,6. Мерките не са 
достатъчно фокусирани. Те увеличават разполагаемите доходи в най-ниско доходните групи, което означава, че ще 
повишат търсенето. Мерките са проинфлационни, а не антиинфлационни. От друга страна, те не стимулират 
икономическия растеж, защото не повишават икономическата активност. Приличат на мерките преди изборите, могат да 
бъдат дефинирани като предизборни. Много е трудно когато имаш инфлационни процеси, да предприемеш такива мерки, 
че да не влезеш в рецесия”, обясни Добрин Иванов. 
По думите му мерките не са достатъчно фокусиране и таргетирани. „Времената са трудни и няма изглед да станат по-добри 
в краткосрочен план. Мерки от рода на повишаване на всички пенсии с еднакъв размер разрушават пенсионния модел. 
Мерки като тази - всички ползватели на горива да получават някаква отстъпка, също не са достатъчни, защото някои хора 
нямат коли”, каза още Иванов. 
 Относно влизането на България в еврозоната, двамата са на различно мнение. 
„Добра антиинфлационна мярка ще бъде да се забави влизането ни в еврозоната”, каза Панчев. 
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„Инфлацията в еврозоната е 2 пъти по-ниска, отколкото в България. Трябва да положим всички усилия, за да подготвим 
икономиката за влизане на 1 януари 2024 г.”, твърди Иванов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Actualno.com 
 
√ Бизнесът определи мерките срешу кризата като предизборни 
Мерките не са достатъчно фокусирани, защото тези мерки увеличават паричното предлагане на доходите в най-
нискодоходните групи, което означава, че те ще повишат търсенето и ще увеличат инфлацията. Тоест, тава са 
проинфлационни мерки и имат антиинфлационен ефект. Това заяви Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния 
капитал в България в ефира на Нова телевизия.  
По думите му те не стимулират икономическия растеж, защото не повишават икономическата активност или 
производството. "Напротив, те само дават инструменти за повишаване на потреблението. Така че нямаме антикризисни 
мерки, а по-скоро тези мерки приличат на предизборни", допълни той. 
„Ако се изплащат твърде много помощи това създава допълнителен натиск на инфлацията. Този проблем седи пред всички 
правителства. За да се спре инфлацията трябва икономическа болка“, каза от своя страна икономистът Стоян Панчев. 
Панчев заяви, че някои от мерките могат да помогнат за частичното излекуване на инфлацията. „Една от тези мерки е за 
повишаване на прага за регистрация по ДДС“, даде пример той.  
„Времената са трудни и няма изглед да станат по-добри“, каза Иванов. Икономистът Пенчев смята, че влизането в 
еврозоната трябва да се забави до 2029 г. 
 
24 часа 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Мерките срещу кризата са предизборни, не са фокусирани  
Когато обсъждаме мерките срещу кризата, нека да отчетем повишените нива на инфлацията. За април имаме 14,4% от 
началото на годината и 5,7% намалени нива на икономически растеж. Предвиждахме ръст за тази година 4,8%, от вчера 
прогнозата на Европейската комисия е 1,6%, или три пъти по-малко. Това са двата проблема и това са мерките, които 
трябва да борят тези два проблема - повишена инфлация и намален икономически растеж". Това заяви Добрин Иванов от 
Асоциация на индустриалния капитал в България пред Нова тв. 
"Мерките не са достатъчно фокусирани, защото тези мерки увеличават паричното предлагане на доходите в най-
нискодоходните групи, което означава, че те ще повишат търсенето и ще увеличат инфлацията. Тоест, тава са 
проинфлационни мерки и имат антиинфлационен ефект. От друга страна те не стимулират икономическия растеж, защото 
не повишават икономическата активност или производството. Напротив, те само дават инструменти за повишаване на 
потреблението. Така че нямаме антикризисни мерки, а по-скоро тези мерки, ако ги погледнем, приличат на мерките, които 
бяха преди изборите и могат да бъдат дефинирани като предизборни мерки", допълни Добрин Иванов. 
 
Off News 
 
√ Работодателите готвят протести на 22 и 29 юни 
Според тях само 30-40% от хората имат нужда от подкрепящи мерки. Очакват сериозни компенсации за тока за 
бизнеса 
Работодателските организации могат да излязат на протести на 22 и 29 юни, ако дотогава ще бъдат приети адекватни 
според тях кризисни мерки срещу инфлацията, които да подпомогнат бизнеса. 
"Надяваме се да не се стига дотам", посочи в интервю за "Нова нюз" председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Предложените досега мерки нямат отношение или реално влияние върху компаниите, смята той. Вчера Велев бе сред 
участниците в извънредния тристранен съвет, който обсъди предложените мерки срещу инфлацията. 
Според него, една от мерките - без акциз на електроенергия и на природния газ - е символична, 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 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 още 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 
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”, заяви Васил Велев. 
„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, че „очакваните от нас мерки трудно могат да се състоят, защото средствата се 
прахосват, без да са насочени целево към нуждаещите се". 

https://nova.bg/news/view/2022/06/01/370759/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BC/
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Според него правителството разпределя средства към всички групи от населението, вместо да фокусира помощта. Велев 
изчисли, че 10% от хората нямат да усетят инфлацията чувствително заради високите си доходи. Други 40-50% ще "стегнат 
коланите", а само 30-40% трябва да бъдат подкрепяни. 
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”, заяви Нейков. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: Отсрочката за България е факт, ще ползваме руски петрол до края на 2024 
България ще ползва руски петрол до края на 2024 г. Изключението за страната ни вече е факт и ще бъде подробно записано 
в детайлното заключение от заседанието на Европейския съвет, което ще бъде публикувано след 2 - 3 дни. Това заяви 
премиерът Кирил Петков преди втория ден от заседанието на Европейския съвет. 
"За нас беше жизнено важно тази дерогация и хубавото е, че не е един или шест месеца, а е до 2024, така че да можем 
да си оправим рафинерията без това да влияе на цената заради смяна на микса. Това дава възможност за 
рафинерията ни да работи и междувременно да се пренастрои за работа с друг петрол", каза Петков. 
Министър-председателят посочи, че страната ни е единствената държава с пристанище, за която се прави подобно 
изключение. Проблеми с плащанията за руския петрол не се очакват, тъй като "Лукойл" реално плаща на швейцарска 
фирма, допълни той. 
Премиерът заяви, че е доволен, че шестият пакет от санкции е факт, тъй като забраната за внос на 90% от руския петрол, 
който в момента влиза в Европа, ще прекъсне много от финансовите потоци към Русия. 
От Брюксел министър-председателят коментира и ситуацията с настаняването на бежанците от Украйна в държавни бази. 
"Ние дадохме безпрецедентна подкрепа в едни от най-хубавите хотели. Сега влизаме в една реалност, по-близка до 
тази, която се очаква за бежанците. Аз имам уверението от вицепремиера Калина Константинова, че условията в 
държавните бази са добри - няма място с лоши условния, просто не са в хотелите", каза той. 
Дали ще има развитие по казуса със Северна Македония до края на френското председателство на ЕС зависи и от това до 
каква степен Европа би приела условията, поставени от България, каза още Петков. Той допълни, че дипломатите в София 
и Скопие работят активно, но каквото и да бъде договорено, то би станало факт единствено след решение на българското 
Народно събрание. 
На журналистически въпрос за риска от продоволствена криза в световен мащаб заради войната в Украйна, премиерът 
Кирил Петков отбеляза, че България е голям износител на зърно и може да бъде част от решението на проблема. 
"Като държава ние сме износител на тази много ценна стока и няма да имаме продоволствена криза", увери той. 
Министър-председателят посочи, че на европейско ниво се обмислят различни варианти, като се мисли за "сини 
коридори", а пристанище Варна също би могло да бъде едно от решенията. 
В този контекст Петков изтъкна, че България започва да заема ключови позиции и да се възприема като страна-лидер и 
част от решението на проблема с износа на зърно от Украйна. 
Министър-председателят посочи, че репутацията на България в Европейския съвет се подобрява, като същевременно 
страната защитава националните си интереси. 
Късно снощи лидерите на държавите от Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за шестия пакет от санкции 
срещу Русия, който включва ембарго върху вноса на 90% от руския петрол и петролни продукти до края на годината. 
Българският премиер Кирил Петков съобщи в Брюксел, че България ще получи изключение от ембаргото до края на 2024 
г. 
Санкциите обхващат вноса на петролни продукти по море, като временно от тях се изключват доставките по 
петролопровода "Дружба" за страните без излаз на море като Унгария, Чехия и Словакия. 
Европейските лидери се договориха също така Съюзът да осигури до 9 млрд. евро финансова помощ за Украйна през тази 
година. Срещата на върха продължава и днес, евролидерите ще обсъждат цените на енергията и въпроси, свързани с 
европейската отбрана. 
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√ Зам.-министърът на земеделието: Трайно намалява незаконната сеч в горите 
Бичът преди 20-30 години с многото незаконни посегателства върху българската гора вече не е факт. Има тенденция 
към трайно намаляване на незаконните посегателства. Това каза в "Денят започва" инж. Валентин Чамбов – зам. 
министър на земеделието. 
Годишно служителите на държавните горски предприятия и на регионалите дирекции правят стотици хиляди проверки. За 
предходната години са констатирани около 20 000 кубически метра незаконно добита дървесина. 
Тази незаконна сеч е проблем, но не е драмата от предходните години. На фона на 6.5 - 7 млн. добита дървесина у нас, 
това е незначителен процент, но всяко отсечено дърво е удар върху нас, каза инж. Чамбов. 
Той все пак предположи, че има обеми, които не са успели да задържат, но смята, че тези обеми ще намаляват трайно. 
Залавянето на незаконната сеч е и благодарение на всички сигнали от граждани. Агенцията има страница в социалните 
мрежи, както и горещ телефон. 
Направени са видими всички превозни билети. Т.е. гражданите, когато видят камион с дървесина, могат да проверят по 
номера на автомобила дали пренася законно. Може да се провери дали е издаден превозен документ и това, което е 
натоварено на камиона дали отговаря на дейността, каза инж. Чамбов. 
По думите му в последните години има устойчива тенденция на увеличавана на площита на българските гори. За 50-60 
години този запас се е удвоил. Прави се всичко възможно гората да се възстановява нормално. 
България изнася дървесина и за държави в ЕС и извън ЕС, но тези обеми са толкова незначителни, че на практика не оказват 
влияние върху пазара на дървесина в страната, уточни още зам.-министърът. 
За назначенията в горските предприятия - вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Рекордна инфлация в еврозоната. България сред страните с най-висок ръст на цените в ЕС 
Ръстът на цените в Европейския съюз продължава с бързи темпове. Според предварителната прогноза на Евростат за месец 
май, в Еврозоната е достигнат рекорд - 8,1 % на цените. Новината не е изненада, тъй като отразява трайна тендениця в 
последните месеци. 
Евроинфлация 
За април инфлацията в рамките на целия Европейски съюз достига 8,1 % на годишна база. Само в рамките на еврозоната 
тя е 7,5%, с което се бележи ръст от 1% спрямо предходния месец. 
Първенец в негативната класация за април е Естония с рекордна инфлация на годишна база от 19%, като само за месец 
там цените са скочили средно с 4 процента. 
 

 
 
За ръста на общата инфлация през април в еврозоната най-голям принос имат цените на енергията. Там покачването е с 
38 процента на годишна база. Тук обаче може да видим и един положителен факт - макар все още да говорим за рекордни 
нива, скокът в цените на енергоизтичниците през април е по-малък на годишна база в сравнение с този месец по-рано. 
За март инфлацията при цените на горивата е с цели 6 процента повече или 44 процента спрямо 12 месеца по-рано. 
При храните, алкохола и тютюна обаче тенденцията е негативна. Инфлацията за март е 5%, а месец по-късно 6,4%. При 
услугите цените също продължават да скачат. През март инфлацията на този сегмент е била 2,7 процента на годишна база, 
а месец по-късно тя скача до 3,3 процента. 
 

 
 

https://bntnews.bg/news/zam-ministarat-na-zemedelieto-traino-namalyava-nezakonnata-sech-v-gorite-1196645news.html
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На този фон България не стои по-добре. Инфлацията за април на годишна база достигна 14,4 процента. Само за месец и 
у нас цените на основни стоки и услуги също са скочили. 
Съществен ръст има при цените на храните и безалкохолните напитки. В този сегмент само за 30 дни у нас цените са 
скочили с около 4 процента, докато в Еврозоната за последните 12 месеца ръстът е с около 6 процента. За транспортни 
услуги българинът през април е плащал с 3,4 процента повече спрямо март. Разходите за издръжка на жилището, 
включително и за енергия, у нас само месец са се увеличили с 1,9 процента. 
 

 
 
Отличници по отношение на инфлацията в еврозоната за април Финландия (5,6%), Франция (5,4%), и Малта (4,8%). 
Как да управляваме парите си в период на криза? Важните въпроси за антикризисните мерки на правителството, 
възможностите за оцеляване на бизнеса и помощта за гражданите може да зададете в нашия сайт на BNTNEWS.BG/me. 
Ние ще потърсим от специалисти най-точните и изчерпателни отговори. 
 
√ Кога България може да влезе в еврозоната? 
Инфлацията, мерките и как ще стане приемането на еврото - това са темите, които обсъждат депутати от 
бюджетната комисия в парламента с икономисти и експерти. 
България все повече се отдалечава от приемане на еврото през 2024 година. Това обяви пред журналисти Любомир 
Каримански, председател на бюджетната комисия. Инфлацията е един от основните критерии за влизане на дадена страна 
членка в еврозоната. 
 

 
 

 
 

https://bntnews.bg/me?fbclid=IwAR30M9u09uYvO9cM2e17BAXMG_j-KFx9VtDrSQl31Kdouz-p5Y_Mdm8KVjs
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"Висока инфлация се спира с високо положителни реални лихви и с рецесия. Това означава на определени групи от хора 
да им намалее реалният доход за определено време. Иначе механичното даване създава голям риск от спираловидно 
развитие на инфлацията", заяви Калин Христов, подуправител на БНБ. 
"За съжаление не се справихме дотук с ограничаването на този вид пандемия наречена инфлация сред огнищата. 
Виждаме, че преминава в дифузно разпространение. Ясно е на всички, че с фискални не можем да намалим инфлацията 
или да я контролираме на ниско равнище", допълни Милен Велчев, финансист. 
"Моето разбиране винаги е било, че инфлацията не е причина за нищо. Тя е следствие от грешни политики или 
макроикономически събития. И в този смисъл трябва да се въздържаме поне като публични политики да я засилваме. 
Мерките трябва да са по-тясно фокусирани, защото с хвърлянето на едни пари върху целия пазар вероятността да се засили 
инфлацията е много по-голяма, отколкото да се намали", добави Владислав Горанов, финансист. 
Не само инфлацията е спънка пред България за влизане в еврозоната, има и други причини. 
"Не е голям шансът ни, защото, ако запазим сегашните критерии, трудно бихме ги изпълнили от гледна точка на 
инфлацията", заяви Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. 
"Проблемът за България е, че ние имаме ниска конкурентоспособност. Най-слабо развитата страна сме в Европейския 
съюз. И това ни поставя в особени условия, защото няма как монетарната политика на ЕС да бъде еднакво развита и за 
силно развити, и за слабо развити страни", каза още Румен Гечев от ПГ на "БСП за България". 
Доклад по темата от страна на експертите ще бъде внесен в Министерския съвет. 
 
√ „Български пощи“ предупреждават за нов вид измама от името на дружеството 
„Български пощи“ уведомяват, че в интернет пространството се разпространява нова измамна схема от името на 
дружеството, с цел събиране на чувствителни лични данни. Фалшивото рекламно съобщение гласи, че на лотария на 
символични цени се разиграват стоки от недоставени пратки на клиенти на дружеството. 
„Български пощи“ обръщат внимание, че не провеждат анкети и игри, които не са обявени на официалната страница на 
дружеството и при никакви поводи не изискват лични данни от дебитна или кредитна карта. 
 
√ Все повече украински бежанци напускат България 
Драстично се увеличава потокът от украински бежанци, които излизат от страната през ГКПП "Дуранкулак", съобщи 
директорът на Областния съвет на Българския Червен кръст в Добрич д-р Артюн Еринозов. 
От 8.00 часа вчера сутринта до 18.00 часа в посока Румъния са се отправили 35 автобуса, а у нас влязъл само един с около 
50 души. За изминалото денонощие напускащите страната автобуси са били 38, а пристигащите – четири. 
Броят на бежанците, които отпътуват с този транспорт също се завишава, съобщават от Гранична полиция. Данните от 
граничните пунктове с Румъния показват, че от 16 до 22 май влезлите у нас украинци са били 9500, а излизащите са 13 000 
души, докато през последните седем дни у нас са потърсили подслон 8 000, а са си тръгнали 18 000, основно през "Дунав 
мост" и граничен пункт "Дуранкулак". 
Наблюдава се тенденция пристигащите автобуси да превозват по 10 - 15 души, докато на връщане се прибират пълни. 
 
БНР 
 
√ Тържествена заря във Враца за 146-годишнината от подвига на Ботевата чета 
С тържествена проверка-заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 146-та годишнина от подвига на Христо Ботев и 
неговата чета. Сред гостите на митинга ще бъде президентът Румен Радев. 
Денят на почит ще започне с панихида за Ботев и четниците му във възрожденския храм "Свето Възнесение", която ще 
бъде отслужена от врачанския митрополит Григорий. В ранния следобед в Балкана, в местността Йолковица, където е 
лобното място на поета-революционер ще има поклонение от ученици и студенти. Кулминацията е вечерта край 
величествения паметник на Ботев в центъра на Враца, където по традиция стотици жители и гости на града участват в 
митинга заря в памет на загиналите за българската свобода. 
Програма "Хоризонт" на БНР ще предава пряко от Ботевия площад след новините в 21 часа. 
 
√ Азербайджанският газ започва да пристига в България след завършване на интерконектора с Гърция 
Очакваме скоро да приключи строежът на газовата връзка Гърция - България, за да можем в пълна степен да реализираме 
договорените от Азербайджан количества природен газ за България. Това каза министърът на външните работи Теодора 
Генчовска в съвместно изявление с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов, който е на посещение у нас. 
Визитата е в контекста на 30-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Азербайджан, 
която се отбелязва тази година. 
Според министър Генчовска, в контекста на руската агресия в Украйна нашата страна разчита на приноса на Азербайджан 
за стабилността на енергийните доставки, което ще допринесе и за засилване на европейската и на евроатлантическата 
сигурност. По време на разговорите днес тя е уверила, че диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на 
енергийни ресурси е сред приоритетите на българското правителство. 
Външният министър на Азербайджан Джейхун Байрамов пък потвърди, че страната му ще доставя природен газ на 
България в продължение на 25 години, както беше договорено. Той също така отбеляза, че България е един от тримата 
получатели на азерски газ в Европа. 
"Ние сме сигурни, че интерконекторът между България и Гърция скоро ще бъде завършен  и по него  България ще започне 
да получава енергийната суровина", посочи Байрамов, добавяйки, че това ще даде един голям принос за енергийната 
сигурност на България. 
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Двамата външни министри обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството в икономиката, туризма, 
селското стопанство, информационните и комуникационни технологии. 
Подготвя се посещение на азербайджанска бизнес делегация, която да се запознае с възможностите за инвестиции у нас. 
 
√ Управителят на БНБ не изключва "по-добро" инфлационно третиране на България за влизане в еврозоната 
Гуверньорът Димитър Радев не изключва "по-добро третиране" на България по отношение на инфлационния критерий за 
присъединяването към еврозоната. Това обяви самият управител на БНБ по време на кръгла маса, посветена на българския 
път към единната европейска валута. 
Критерият се смята за изпълнен, ако за едногодишен период средният темп на инфлация в страната не надвишава с повече 
от 1,5 процентни пункта темпа на инфлация в трите държави-членки на Европейския съюз с най-добри резултати (с най-
ниска инфлация). 
В българския хоризонт за въвеждане на еврото от началото на 2024 година, това означава, че инфлацията ще се измерва 
от 1-ви май тази година спрямо края на април догодина, подчерта Радев: 
"Предстои да видим, какво ще бъде третирането на България по отношение на инфлацията. Аз не изключвам по-
благоприятно третиране, като това ще зависи основно от две неща - добри политики и добри преговарящи". 
Въпреки че Хърватия подаде документите си за членство в еврозоната година след България, Загреб най-вероятно ще 
въведе единната европейска валута година преди нас, а именно - от началото на 2023 г., коментира още управителят на 
БНБ. 
"Всъщност, България и Хърватия не се намират в принципно различна позиция спрямо еврозоната. Това, което прави 
разликата, е, че Хърватия демонстрира много ясен и силен политически ангажимент към процеса". 
 
√ Петър Ганев: Няма как мерките автоматично да ударят спирачка на инфлацията 
"Инфлационната спирала е въпрос, който стои пред цяла Европа" 
Интервю на Диана Дончева с Петър Ганев 
"Не е спряло покачването на цените. Енергийните суровини играят огромна роля. Едва ли ще видим пречупване на тази 
тенденция в близките месец-два. Лятото не се очертава твърдо пречупване и забавяне на инфлацията. Инфлационната 
спирала е въпрос, който стои пред цяла Европа. По-скоро ние не трябва да наливаме масло в огъня", коментира старши 
икономистът в Института за пазарна икономика Петър Ганев пред БНР. 
В предаването "Преди всички" икономистът посочи, че голяма част от мерките не влияят на конкретни цени, а са 
компенсиращи доходите на населението. 
"Мерките няма как автоматично да ударят спирачка на инфлацията". 
Има достатъчно време за приемане на актуализацията на бюджета, смята Петър Ганев. 
"Като срокове и като обща рамка би трябвало да няма проблем. Това, което е по-интересно е, дали в парламента всеки 
няма да започне за предлага нови неща, които отиват отвъд пакета. Всеки депутат, всяка парламентарна група може да 
започне да предлага нови неща, опозицията може да предлага нови неща". 
Влязохме в етап, в който едва ли не говорим за промени в бюджета на всеки три месеца заради някои от мерките, но този 
къс хоризонт не е много полезен за икономиката, отбеляза икономистът. 
"Не може постоянно да сме в период на спешност, на среднощни коалиционните съвети, от които всички очакват 
бомбастични решения. Успокоението трябва да настъпи в бюджетната политика." 
Трябва да имаме по-голяма финансова сигурност, а не на всеки три месеца да се променят правилата, допълни Ганев. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Поредна кампания за изкупуване на частни гори 
От днес, 1 юни, държавата отново започва кампания за изкупуване на частни гори. 
Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия на конкурсен принцип, по нови правила. За целта 
предприятията са заделили 2 млн. лева. 
Подобни инициативи имаше през 2016 г., 2020 г. и 2021 г., като държавата изкупи 832 имота с обща площ 4253 дка на обща 
стойност над 3 млн. лева. 
Целта е към държавните гори да се присъединят малки горски имоти, чиито собственици не могат да се грижат за тях, за 
да се осигури целогодишно поддържането и опазването им посегателства и пожари. 
Ще се купуват гори с площ до 30 декара, които граничат с държавни гори, като според новите правила до класиране ще се 
допуснат повече от един поземлени имот, чиято сумарна площ надвишава 30 дка, ако са предложени за продажба от един 
и същ собственик и отговарят на останалите изисквания. 
Гори, които са продадени, купени или заменени през последните 3 г. няма да се изкупуват. Държавните предприятия ще 
осигурят експерти, които ще консултират собствениците за необходимите документи и процедурата. 
 
√ Любомир Кючуков: Санкциите срещу Русия ще се разширяват, а договарянето им ще е все по-трудно 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Покрай шестия пакет от санкции на ЕС срещу Русия се откроиха две ясни тенденции. Първата е, че санкциите ще се 
разширяват, а втората - договарянето им ще става все по-трудно". 
Коментарът пред БНР направи дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни 
отношения.  
Той беше категоричен, че санкциите ще останат основен инструмент на ЕС и занапред. Те ще продължат да се затягат, 
смята дипломатът, защото са мотивирани с цел, която не могат да обслужат - прекратяването на войната в Украйна: 

https://bnr.bg/post/101655386
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"Проблемът е, че когато се налагат санкции, които са извън системата на ООН, могат да посочат виновник, но не могат да 
решат проблем. И вече 8 години има санкции срещу Русия, а след началото на войната те са безпрецедентни по своите 
мащаби, а войната продължава".  
Според Любомир Кючуков и Европа вече изпитва все по-сериозни проблеми, които са в резултат на санкциите.  
"Трябва да се подчертае, че всички решения за санкции са мотивирани от политически съображения, а не от политическа 
логика и интереси. В Европа има два подхода по отношение на войната и те отново се разделят не оп линия на големи и 
малки страни, а по чисто политическия приоритет, който залагат. Първият подход залага на военните средства за решаване 
на конфликта, война до победа - това са САЩ, Обединеното кралство, балтийските страни и Полша. Вторият вижда 
решаването на конфликта по политически път, чрез преговори. И настоява за примирие като първа стъпка. Тук водещите 
страни са Германия, Франция, Германия и Австрия. Трябва да се подчертае, че нито една от тях не е проруска. В български 
вариант това изглежда така - правителството е привърженик на първия подход, а президентът - на втория". 
По думите му Европа е част от конфликта и все още не е част от войната, въпреки че снабдява Украйна с оръжие: 
"Силата на Европа е в политическите действия. Това, което тя може да направи, е да се търси прекратяване на огъня, т.е. 
примирие и след това търсене на политическо решение на проблемите. Сега подходът е обратен, основно от Русия и от 
Украйна - военни действия и след тяхното приключване фиксиране на резултатите в политическо споразумение".   
Дипломатът прогнозира продължителна война на изтощение, съпроводена с жертви и разрухи.  
"Днес проблемът не е Стената, която разделяше Европа, а пропастта, която разкъсва нейната политическа и икономическа 
тъкан. Която става все по-дълбока и поставя въпроса как ще живеем заедно нататък", коментира още той. 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Германия планира 100 млрд. евро за въоръжените сили 
Германия планира да инвестира над 40 милиарда евро във военновъздушните си сили. 
Сумата е част от 100 милиарда, заделени за германските въоръжени сили след руското нашествие в Украйна. 
Парите ще бъде похарчени за нови изтребители Ф-35 и "Юрофайтър", за създаване на нов многоцелеви боен самолет, 
който да замени самолетите "Торнадо" и изграждане на космическа система за ранно предупреждение. 
Над 19 милиарда евро са предвидени за нови кораби и подводници за германския флот, а повече от 16 милиарда - за 
сухопътните сили. 
 
√ Анализ на Испанската централна банка: Спиране на руския енергиен внос за ЕС ще засегне европейския БВП с до 4,2% 
Потенциално спиране на енергийния вноса от Русия би имало отрицателно краткосрочно икономическо въздействие, 
водещо до ерозията на брутния вътрешен продукт за Европейския съюз като цяло с между 2,5% и 4,2%, заяви във вторник 
Централната банка на Испания, предаде Ройтерс. 
В свой аналитичен доклад банката отбеляза, че мащабът на очакваното негативно въздействие през първата година от 
спирането на енергийната търговия с Русия трябва да намалее на по-късен етап, отразявайки нарастващата адаптивност 
на Европа при замяната на руския внос. 
Икономическата тежест ще бъде значително по-голяма в трите най-големи икономики от еврозоната - Германия, Италия и 
Франция, както и в страните от Източна Европа, поради по-голямата им зависимост от руските енергийни доставки, се казва 
още в доклада. 
За Германия се очаква спад на икономическата активността с между 1,9% и 3,4% от БВП, за Италия с 2,3% - 3,9%, за Франция 
с 1,2% - 2% и за Испания - с между 0,8% и 1,4%, посочи Хавиер Кинтана, икономист от Испанската централна банка. 
Лидерите на Европейския съюз се споразумяха по принцип да намалят с 90% вноса на петрол от Русия до края на тази 
година. 
В Германия обаче въпросът с петролното ембарго е обект на все по-голям дебат предвид относително високата й 
енергийна зависимост от Русия. 
За ЕС като цяло също ще има и увеличение на инфлацията с между 1,6 и 2,7%, се казва още в доклада, предвиждайки 
допълнителна инфлация само в рамките на Испания с между 0,8 и 1,2%. 
Анализът на банката е факт, след като по-рано във вторник Евростат отчете, че инфлацията в еврозоната се повиши през 
май до нов рекорден връх от 8,1% на годишна база. 
Трябва да се има предвид, че тези прогнози на Испанската централна банка, които са предмет на огромна геополитическа 
несигурност, се основават на хипотетично спиране на всички доставки на енергийни стоки от Русия. 
Спирането само на вноса на петролни продукти от Русия ще има по-слабо въздействие от прекъсването на притока на руски 
природен газ и въглища, се казва още в анализа. 
Хипотетичното спиране на останалите търговски потоци между ЕС и Русия би имало допълнителен негативен ефект върху 
европейските икономики, въпреки че неговият мащаб би бил значително по-малък от този при енергийните суровини, 
посочва Централната банка на Испания. 
 
√ Зеленски приветства новите санкции над Русия, ожесточени боеве в Северодонецк 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства поредните санкции, наложени от Европейския съюз на Русия. В 
98-ия ден от руското нахлуване в Украйна се водят ожесточени боеве в Северодонецк - цел на руските войски в Донбас. 
По време на боевете в Северодонецк, се е взривил резервоар с азотна киселина. Управителят на Луганска област Серхий 
Гайдай съобщи, че експлозията е резултат от руски въздушен удар и призова останалите в града жители да не напускат 
бомбоубежищата поради опасност от натравяне. 

https://bnr.bg/post/101655223/lubomir-kuchukov-sankciite-sreshtu-rusia-shte-se-razshiravat-a-dogovaraneto-im-shte-e-vse-po-trudno
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Около половината от Северодонецк е под руски контрол, но защитниците на града не са обкръжени, твърди Гайдай, който 
допълни, че ситуацията в града е подобна на тази в две други селища - Рубежное и Попасна, които бяха превзети от 
руснаците по-рано в хода на битката за Донбас. 
90 на сто от жилищния фонд в Северодонецк е повреден от артилерийските удари, близо две трети са напълно разрушени. 
Поради обстрела са невъзможни нито евакуацията на цивилни, нито хуманитарни доставки. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства шестия пакет от санкции, наложени от Европейския съюз спрямо 
Русия. Зеленски подчерта, че с такава агресивна политика и курс на изолация от цивилизования свят Русия просто няма да 
може да се адаптира: 
"Практическият резултат е лишаване от десетки милиарди евро, които Русия няма да може да използва, за да финансира 
терора. Но е важно да се разбере, че отказът на европейските държави от руския петрол и други изкопаеми горива ще 
ускори прехода към възобновяеми енергийни източници. Стратегически това поставя руската държава в периферията на 
съвременната икономика". 
4113 мирни жители са загинали от руското нахлуване в Украйна, сочат данни на ООН, цитирани от украински източници. 
Прокуратурата в Кишев съобщи, че от началото на войната  са установени около 15 хиляди случая на военни престъпления. 
 
√ Джо Байдън: Не се стремим към война между НАТО и Русия 
Не се стремим към война между НАТО и Русия, посочва американският президент Джо Байдън в статия за "Ню Йорк таймс". 
Намирам действията на руския държавен глава Владимир Путин за ужасяващи, но Съединените щати няма да се опитват 
да го свалят от власт, допълва той. 
"Докато Съединените щати или съюзниците ни не бъдат нападнати, няма да бъдем директно включени в конфликта нито 
чрез изпращането на американски военни части в Украйна, нито чрез атакуване на руските сили", уточнява Байдън. - "Не 
окуражаваме, нито помагаме на Украйна да извършва атаки извън нейните граници". Джо Байдън пише, че е взел решение 
за предоставяне на украинците по-съвършени ракетни системи, които ще им позволят по-прецизно да поразяват цели на 
бойното поле, вътре в Украйна. 
Относно ядрените оръжия президентът на Съединените щати посочва, че за момента не се наблюдават признаци, че Русия 
възнамерява да използва подобни оръжия в Украйна. 
"Не искаме продължителна война само за да причиним болка на Русия", заявява още американският държавен глава. 
Байдън допълва, че Вашингтон ще продължи да си сътрудничи с партньорите си за санкциите срещу Русия, които са най-
тежките, налагани някога на голяма икономика. 
Според него преговорите на Киев с Москва са в застой, защото Русия иска да поеме контрол на възможно най-голяма част 
от Украйна. Няма да притискам украинското правителство да направи каквито и да било териториални отстъпки, 
подчертава американският президент и допълва, че целта на Америка е да види демократична, независима и суверенна 
Украйна, която може да се защитава от бъдеща агресия. 
Украйна ще получи американска високомобилна артилерийска ракетна система , която е прецизно оръжие със сателитно 
насочване. То  носи приблизително същата експлозивна сила като 500-килограмова бомба. Усъвършенстваните  оръжия 
трябва да позволят  на Украйна да се бие на бойното поле и в същото време да бъде в силна позиция на масата за 
преговори, заявява американския президент . 
Най-новият пакет  оръжия ще включва още противотанкови ракети, артилерийски снаряди, хеликоптери, радари и 
боеприпаси . 
От администрацията  подчертават, че най-модерните оръжия, които ще бъдат предоставени на украинците са обещани 
само след  уверения от  страна на лидерите на Украйна, че те няма да бъдат използвани  срещу цели на руска територия. 
 
√ Петролът поскъпна до 124 долара за барел "Брент" 
Новината за частичното европейско ембарго върху руския петрол доведе до скок на цените на "черното злато" на 
международните пазари до равнищата отпреди два месеца. 
Към този момент сортът "Брент" се продава за около 124 долара за барел. Американският лек суров петрол надхвърли 119 
долара. 
Природният газ на европейските борси поскъпна с 5 на сто, след като "Газпром" спря доставките за Нидерландия. Малко 
по-късно руският монополист обяви, че утре прекъсва подаването за Дания и - отчасти - за Германия, след отказа на част 
от европейските компании да плащат в рубли. 
В Брюксел европейските лидери одобриха плана на Европейската комисия за пълно откъсване от руските горива до 2027 
година и дадоха мандат на Комисията да проучи възможностите за таван върху цените на природния газ и на вносните 
енергоресурси. 
Украйна приветства решението за петролно ембарго с довода, че така руската военна машина ще бъде лишена от 
милиарди долари. Ембаргото обаче ще влезе в сила след 6 месеца, което дава възможност на Москва да намери нови 
пазари в Азия, сочат анализатори, цитирани от "Ройтерс". 
Унгария, Чехия и Словакия ще продължат да внасят руски петрол по тръбопровода "Дружба". България си осигури две 
години, през които ще може да продължи да внася руски петрол. 
Инфлацията в еврозоната мина поредния рекорд - 8,1 на сто на годишна база, според Евростат. 
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Дума 
 
√ Коментар на Корнелия Нинова за отсрочката от петролното ембарго върху Русия, която България получи 
„Постигнатата в Брюксел отсрочка за внос на петрол от Русия до края на 2024 г. е безспорен успех за България.“ Това 
коментира вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова след като стана ясно, че за 
страната ни ще има специално изключение от ембаргото за руския петрол. 
„Разумът надделя над крайното политическо говорене. Българският национален интерес е защитен. Българската 
индустрия и домакинства ще усетят ефекта от това добро решение по цените“, каза още Нинова. 
„Виждам, че в Брюксел вече се говори за таван на цените на природен газ и електричество. Ние отдавна говорим, че това 
трябва да се случи. Понесох много упреци, но времето доказва правотата на такава мярка. Доказва я и практиката в някои 
европейски държави. Сигурна съм, че ще го направим и ние. Дано да не е късно“, заключи вицепремиерът. 
 
√ Министър Иванов към земеделците: Работим над закон за браншовите организации, за да имате реална  
представителност 
"Един от първите проблеми, който излезе на първи план пред нас като ръководство на Министерство на земеделието, е 
представителността на браншовите организации в сектора. По всяка тема, по която искахме мнението на земеделските 
стопани, се появяваха едни и същи лица. Работим върху закон за браншовите организации, за да има реална 
представителност на интересите на българските земеделци". Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по 
време на среща със земеделски производители във Вълчедръм, в която взе участие и народният представител Ирена 
Анастасова. 
По думите му само с такъв закон  ще се даде възможност за представителност, както на големите, така и  на малките и 
средните земеделци. Той заяви, че именно директният контакт и възможността да се чуят мнението и проблемите и на 
малките земеделци, са причина и за срещите със земеделските стопани, които той провежда повече от месец в различни 
области. 
На проведената среща бяха обсъдени проблемите и предизвикателства, които срещат земеделците в общината. Засегнати 
бяха теми по отношение споразуменията и сключените договори за ползване на земеделски земи, както и проблеми с 
пасищата. По време на дискусията се обсъдиха елементи от възможностите за подпомагане през новия програмен период, 
както и инвестициите за напояване, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Министър Иванов и  народният 
представител Ирена Анастасова поеха ангажимент да продължат прекия диалог със земеделските производители от 
региона и да търсят варианти за разрешаване на проблемите им. 
 
√ Министър Иванов: Ще работим да върнем младите хора в земеделието 
От бранша се оплакаха от липсата на работници 
"Ще работим да върнем младите хора в земеделието". Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време 
на посещението си в област Монтана. Там той се срещна с представители на местната власт, както и посети животновъдна 
ферма в с. Расово, община Медковец, и земеделска кооперация в с. Комощица, общ. Якимово. 
По време на разговорите като основен проблем бе поставена липсата на работна ръка и намаляването на младите, които 
искат да се развиват в земеделския сектор. Те призоваха за диференцирано подпомагане за земеделските производители, 
които осигуряват работни места и трайна заетост. Аграрният министър подчерта, че цел на ръководството на 
министерството е да се подпомагат малките и средни производители и младите хора, за да има приемственост в сектора 
и той да бъде конкурентоспособен. Изтъкнати бяха проблемите с високите цени на фуражите и ниската рентабилност на 
изкупната цена на млякото. 
По време на разговорите беше поставен и въпросът за намаляването на количествата традиционни за региона култури, 
които се отглеждат - плодове и зеленчуци, предимно ягоди и малини. Земеделците призоваха и за подпомагане на 
пчеларския сектор, като средствата да се разпределят на пчелно семейство. 
"Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите според коалиционното 
споразумение излизат от Министерството на земеделието в най-скоро време, за да преминат към Министерския съвет. За 
момента те са 100% под контрола на зам.-министър Иван Христанов, който е представител на ПП "Продължаваме 
промяната". Александър Дунчев, който е представител от същата политическа сила, вече пречи и на стабилността на 
коалицията, и на своята партия, и е крайно време да се вземат мерки за действията му". Това коментира по-късно на 
брифинг министърът. Той подчерта, че волята на ръководството на министерството е за прекратяване на всички 
корупционни практики и запазване на българските гори. "Агенцията и държавните горски предприятия са извършили към 
днешна дата над 150 хиляди проверки, откакто поех министерството, съставени са хиляди констативни протоколи, както и 
наказателни постановления. Целият екип на министерството работи в посока да се гарантира прозрачност в управлението 
на горите", каза министърът. 
"Нас ни притеснява с какви бизнес кръгове той работи и какви задачи му поставят - може би да се доунищожи българската 
гора", попита министър Иванов. Той беше категоричен, че подобни действия няма да успеят да разрушат създаденото 
доверие в министерството и в екипа, в който има представители на БСП и ПП. Иванов допълни, че не е редно въз основа 
на документи със съмнителен произход да се твърди, че се извършват злоупотреби в министерството, и определи това 
като лъжа, която се разпространява в публичното пространство. 
Министър Иванов припомни, че вече са разкрити 36 склада за директна продажба на местното население на дърва за 
огрев, като предстои броят им да се увеличи в следващите дни и за тях вече отговаря ресорен заместник-министър. "Тази 
тема, колкото и да се опитват да я експлоатират в посока, че се извършват злоупотреби, аз ви гарантирам, както и 
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представителят на ПП в министерството, че злоупотреби не се извършват. Не считам, че трябва повече да се дава гласност 
на подобни теми", заяви в заключение министърът на земеделието. 
 
√ Министър Проданов в Германия: България е сигурна държава с качествен туристически продукт и на добра цена 
„За туристите от Германия повече е познат морският туризъм в България. Основната мисия на визитата ми е да даде 
сигурност на немския турист, че България е сигурна и спокойна държава. България предлага качествен туристически 
продукт на добра цена. Целта ми е да направим Германия наш първи партньор по приходи от туризъм.“ Това заяви 
министърът на туризма Христо Проданов на работна среща с Яна Шимке, член на германския Бундестаг и председател на 
Комисията по туризъм. 
Министър Проданов подчерта, че България има три туристически аташета и едното от тях е точно в столицата на Германия 
– Берлин, тъй като страната е важен пазар за България. Сред темите на разговорите бяха последиците за туристическия 
сектор след ковид и другото голямо предизвикателство - войната в Украйна. „Правителството и бранша сме предприели 
необходимите мерки, за да се чувстват туристите спокойно при нас“, допълни министърът. 
На среща с Бригите Гьорц-Майснер, президент на Германската СПА асоциация, управляваща минерални извори, 
министърът подчерта, че България е втората държава в Европа по наличие на минерални извори. „Като министър възлагам 
големи надежди на балнео туризма. В тази връзка виждам голям потенциал в уелнес и СПА туризма в България. 
Минералните извори в България са много и лековити. От далечни времена са известни техните ползи за лечение на 
различни заболявания. Имаме региони, като например Сандански и Странджа, които благоприятстват при лечението на 
белодробни заболявания“, обърна внимание министър Проданов. Предпочитани са заради благоприятното им 
въздействие за пост-ковид заболяванията. 
Дискутирано беше привлекателността на комбинирания туристически продукт. „България има възможност да предлага 
подобен продукт поради природните си дадености. Ще се радваме на по-задълбочени връзки между асоциациите ни“, 
заяви още министър Проданов. Предстои сериозна работа в сферата на маркетинга и добре таргетираната реклама на 
немския пазар. 
На срещата с Олаф Люке, главен управител на Германската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (DEHOGA 
Бранденбург), бяха обсъдени добрите практики на "Германската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите" като 
"Бранденбургското гостоприемство", печата за хотели и ресторантьори, както и помощта, която оказват на членовете си. 
„Знаем, че немският пазар има интерес към морския туризъм, но ние можем да му предоставим възможността да се 
възползва от качеството на продуктите и услугите ни целогодишно“, припомни министър Проданов. 
В срещите участваха също Илин Димитров, председател на Комисията по туризъм към Народното събрание, Тихомир 
Патарински, първи секретар на посолството и туристическо аташе в Берлин и Митко Василев, управител на Германо-
българската индустриално-търговска камара. 
 
√ С 40% поскъпнаха производствените цени, в енергетиката – двойно 
Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3,3% спрямо март, а спрямо година по-рано - 
с 40,2%, съобщи НСИ. Годишният ръст на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия 
и газ е 93,7%. 
В преработващата промишленост заводските цени са нараснали с 24,9%, а в добивната промишленост - с 22,2%. В 
преработващата промишленост най-значително за година са се повишили цените в производството на химични продукти 
- с 34,4%, производството на основни метали - с 30,9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели 
- с 29,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 27,1%, производството на метални изделия, 
без машини и оборудване - с 23,4%, производството на хранителни продукти - с 22,3%. 
Месечното повишение в добивната промишленост е с 6,4%, при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 5,2%, а в преработващата промишленост - с 2,3%. 
Спрямо март производството на хранителни продукти е поскъпнало с 5,3%, производството на основни метали - с 5%, 
обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,7%, производството на хартия, картон 
и изделия от хартия и картон - с 3,1%. 
Междувременно стана ясно, че бизнес климатът се влошава през май, показателят намалява с 0,7% спрямо април. 
Мениджърите на промишлените, строителните и търговските компании сочат като главно затруднение несигурната 
икономическа среда и прогнозират ръст на цените през следващите месеци. Единствено в сферата на услугите очакванията 
са позитивни, сочат резултатите от проучването на НСИ. 
 
3e-news.net 
 
√ Управляващите на различни позиции за приемане на еврото от 2024 година 
Вероятността една страна да катастрофира икономически е по-голяма, ако е в периферията на ЕС, отколкото в 
еврозоната, посочи управителят на БНБ Димитър Радев 
Депутати от управляващата коалиция изразиха различно мнение относно възможността за приемането на страната ни в 
еврозоната от 1 януари 2024 г. Пред журналисти в парламента депутатите Любомир Каримански от ПГ „Има такъв народ“ 
(ИТН) и председател на парламентарната бюджетна комисия, и двамата му заместници - Венко Сабрутев от ПГ 
„Продължаваме Промяната“ (ПП) и Румен Гечев от ПГ „БСП за България“ (БСП) коментираха темата пред журналисти преди 
началото на кръглата маса, посветена на ползите и рисковете от приемането на страната ни в еврозоната, организирина от 
бюджетната парламентарна комисия. 
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Поводът за дискусията е приетият в края на миналата седмица от правителството оперативен план за приемане на еврото 
от 1 януари 2024 година. 
Вижте още: Правителството одобри оперативния план за приемане на еврото от 1 януари 2024 година 
Още в петък Каримански заяви пред медиите, че планът е приет въпреки липсата на анализ, за какъвто се е договорила 
коалицията. По темата за приемане на еврото са проведени и два експертни коалиционни съвета, в които са участвали 
представители на четирите партийни формации от управляващата коалиция - ПП, ИТН, ДБ и БСП за България. Именно въз 
основа на тях председателят на бюджетната комисия напомни на коалиционните си партньори, че е била постигната 
договорка Министерство на финансите да изготви предварителен анализ на ползите и рисковете с въвеждането на еврото 
от 1 януари 2024 г., подчерта Каримански. 
Одобреният от правителството оперативен план може да бъде прочетен тук! 
Днес преди обед депутати, експерти, икономисти, предприемачи, бивши финансови министри коментираха и темата за 
антиинфлационните мерки на правителството, които бяха обсъдени в понеделник на извънредно заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Каримански не скри песимизма си, че България няма голям шансза за влизане в еврозоната от 1 януари 2024 г. Съвсем 
противоположна позиция изрази Венко Сабрутев, който подчерта, че датата е постижима. Румен Гечев не беше краен, но 
изрази опасение, че ранното влизане на страната ни може да донесе негативни последици. 
„Проблемът за еврозоната не е инфлацията в България, тъй като тя е малко по-висока от средната. Проблемът за България 
е, че ние имаме слаба конкурентоспособност, най-слабо развитата страна сме в ЕС и това ни поставя в особени условия, 
тъй като няма как общата монетарна политика на ЕС да бъде еднаква – за развити и за слабо развити страни“, обясни Гечев. 
По думите на Венко Сабрутев, мерките, които правителството предлага срещу инфлацията, са таргетирани и достатъчно 
добре диференцирани. 
Любомир Каримански посочи, че няма достатъчно ясна дефиниция за уязвими групи и на база на тази дефиниция да се 
приложат различни мерки. Той отбеляза, че в годината, в която държавите, които вече са приели еврото, инфлацията е 
спаднала спрямо предишната, а втората година след приемането на еврото, се е задържала на нивото от първата година. 
Сиреч - това, че има по-висока инфлация,  не би следвало да бъде проблем за икономиката като цяло, заяви председателят 
на бюджетната парламентарна комисия. 
Това, което ние трябва да направим като държава в този момент е да капитализираме процеса по изпълнение на 
ангажиментите за приемане на еврото, заяви Сабрутев. Ние виждаме, че инфлацията е в цяла Европа, така че би трябвало 
да имаме разбирането на нашите европейски партньори, добави депутатът във връзка с невъзможността за изпълнението 
на този критерий от страна на България за членство в еврозоната. 
В хода на дискусията заместник-председателят на ПГ ДПС Йордан Цонев и заместник-председател на бюджетната комисия 
отбеляза, че в залата са петима бивши министри на финансите, а настоящият го няма. Скандално е, защото цялата тази 
материя касае най-много него, подчерта депутатът. 
Акценти от дискусията 
Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП): Ако 
в България след присъединяването към еврото има инфлация, основният фактор няма да бъде присъединяването към 
еврото. Повече от 25 години БТПП следи как върви въвеждането на еврото и миналата година е направено проучване, 
което палатата те е обявила. 
През 2002 г. осем страни са се присъединили към еврозоната и в нито в една от страните  инфлацията в годината на 
присъединяването не е била по-висока от годината преди присъединяването, а инфлацията след годината на 
присъединяването никъде не е била по-висока от тази в годината на присъединяването. Най-голямото притеснение на 
предприемачите е натискът за увеличение на заплатите. 
Това, което трябва да се направи, е една кампания за тези факти, които са се случили след въвеждането на еврото в 
предишните страни, присъединили се към Еврозоната, и те да станат известни на обществото. 
Димитър Радев, управител на БНБ: Вероятността една страна да катастрофира икономически е по-голяма, ако е в 
периферията на ЕС, отколкото в еврозоната. Предимството да бъдеш в еврозоната е, че особено след глобалната 
финансова криза и кризата в Гърция еврозоната изгради и продължава да изгражда механизми за превенция и защита 
срещу подобни кризи. Еврозоната, обаче, не може да бъде заместител за добра макроикономическа политика. 
България трябва да се присъедини към ядрото на ЕС, където се взимат най-важните решения, или да остане в периферията 
на ЕС, където се намираме в момента и където тези решения се свеждат за изпълнение За мен, поне на база на опита и 
знанията, които имам, този въпрос е риторичен. Риторичен е също така и въпросът кога това нещо да стане. При днешната 
геополитическа ситуация за мен логичният отговор е сега или възможно най-скоро, а не след пет или десет години. 
Радев препоръча да се направи по-прецизна оценка на икономическите критерии за еврозоната за целите на 
присъединяване към еврозоната. Дефицитът се мери на начислена, а не на касова основа. Между двете величини има 
разлика и в нашия случай, особено за тази година, тази разлика не е пренебрежимо малка. 
Най-спорният и безспорно най-труден за изпълнение е критерият за инфлацията, който се мери на база на 
средногодишната инфлация, измерена от Евростат, по хармонизирания индекс на потребителските цени от 1 май до 30 
април на следващата година. Т.е. ако ние разглеждаме участието на България в еврозоната с хоризонт 1 януари 2024 г., 
при нас инфлацията ще се мери от 1 май т.г. до 30 април следващата година. Колкото и труден да изгледа въпросът с 
инфлацията, той не трябва да ни откаже от това, което имаме като план. 
Фискалните критерии при същия хоризонт 1 януари 2024 г. ще се мерят на база на изпълнението на бюджета за 2022 г. По 
отношение на дълга като процент от БВП нямаме нужда от облекчено третиране, а дефицитът ще бъде обект на облекчено 
третиране. 

https://3e-news.net/bg/a/view/33878/pravitelstvoto-odobri-operativnija-plan-za-priemane-na-evroto-ot-1-januari-2024-godina
https://www.minfin.bg/upload/51887/Euro+Changeover+Plan-BG.pdf
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Най-близкият пример до България е Хърватия, която почти сигурно вече ще стане 20-ия член на Еврозоната на 1 януари 
2023 г. Ако се съпоставят икономическите анализи, включително по изпълнение на номиналните критерии, може да се 
направи информирано обобщение, че България и Хърватия не се намират в принципно различна позиция спрямо 
еврозоната, но разликата е, че Хърватия демонстрира много ясен и силен политически ангажимент към процеса. 
Калин Христов, подуправител на БНБ: Има огромен риск за навлизане в инфлационна спирала, затова трябва да се 
прилагат таргетирани мерки за най-уязвимите групи в обществото, а не за механично прилагане на антиинфлационни 
мерки. Трябва да се помага на тези, които са най-уязвими. Хората като мен нямат нужда от антиинфлационни мерки. 
Световната история показва, че висока инфлация се спира с положителни реални лихви и рецесия. 
За да дефинираме политики и мерки, ние трябва да разбираме нейната природа, а диагнозата на текущата инфлация е, че 
ние имаме една от най-трудните за контрол, трудна за управление и трудна за потискане инфлация, подобна на тази, която 
е имало през 70-те години до началото на 80-те години. В глобален мащаб тя е съчетание на два фактора шокове, както ги 
наричаме – глобални фактори на предлагане (цени, вериги на доставки, увеличаване на разходите) и глобално свиване на 
работната сила, изразяващо се в свиване на предлагането на труд. И от друга страна - шок на търсенето много силно и 
неустойчиво надуване на търсенето вследствие на грешна фискална и парична политика в основните икономически зони - 
САЩ и еврозоната. До 2030 г. нашата работна сила ще се свие с десет процентни пункта. 
Доц. д-р Калоян Ганев, преподавател в СУ „Климент Охридски“: Основният проблем е инфлацията, но нямаме 
икономическа криза. Трябва да правим политика не като за икономическа криза, а като за инфлационна обстановка. Той 
препоръча да се пазим от принос на вътрешните фактори върху инфлацията. 
Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика: Увеличаването на минимални работни заплати, 
пенсии, особено пък възнагражденията на държавни служители и на народни представители, не трябва да продължава по 
този начин. Политиката, която би трябвало да се следва оттук нататък, е създаване на възможно най-високата 
предвидимост и на най-дългосрочната стабилност на процесите в икономиката, което означава да не се пипат разходи, да 
не се помпат възнаграждения, да се продължат всички възможни договори, които действат в икономиката - от концесиите 
на плажа на Обзор до минните концесии. 
 
√ Борислав Сандов: Ако не намалим с 40% емисиите си, България ще връща парите по Плана за възстановяване 
Ако ние не намалим с 40% емисиите в следващите три години и половина България ще трябва да връща 13 млрд. лева 
средства по Плана за възстановяване. Това заяви Борислав Сандов, министър на околната среда и водите по време на 
регионалната конференция за възобновяема енергия RЕ-Source Southeast 2022. Медиен партньор на конференцията е 
3eNews. Според Сандов тази реформа е разписана по Плана за възстановяване и ние трябва да я изпълним. Понижението 
на вредните емисии трябва да е спрямо нивата им от 2019 г. и това е голямо предизвикателство за българската икономика 
и енергетика. Според синдикатите това би застрашило бъдещето на енергийния комплекс „Марица Изток“ и работата на 
служителите там. В същото време правителството твърди, че няма да затваря въглищни централи и производства преди 
2038 година. Според Сандов е момента трябва да се търсят по-гъвкави схеми за развитие на енергетиката и варианти за 
съхранение на въглеродните емисии. 
Енергетиката е една от базите за ценообразуване на продукти и услуги, припомни Сандов при изказването си. Според него 
щом бизнесът и домакинствата използват по-евтина електроенергия, то това е благоприятно не само за тях, но и за всички 
по веригата. Именно възобновяемите източници на електроенергия са се доказали като икономически ефективен евтин 
източник на електроенергия. В наши дори те спомагат за преодоляване на зависимостта от внос на енергоресурси, дори 
спомагат за мира, стана ясно от думите на Сандов. 
Според него промени в законодателството вече позволяват много по-лесна процедура за внедряване на ВЕИ мощности за 
собствените нужди на бизнеса. Това е крачка напред в опита да се забърза неизбежната трансформация и да се позволи 
на бизнеса и потребителите да могат сами да произвеждат енергията си. Той говори за идеите у нас да се създадат 
енергийни общности, както и да се използва ВЕИ потенциала на язовирите за изграждане на фотоволтаични централи 
върху водата. Ключово за страната ни ще бъде да се използва енергийният потенциал на Черно море в сферата на 
офшорния вятър. 
Според министър Сандов страната ни трябва все повече да децентрализира енергийната система, да се внедряват все 
повече ВЕИ източници и да има повече "играчи" на пазара, включително от най-малките. Той посочи, че дори едно 
домакинство, което постави панел на покрива си, по някакъв начин участва в цялата енергийна система.  
Заради ограничителни режими през годините има много малко места, на които да има нови енергийни мощности от ВЕИ, 
добави вицепремиерът. Той даде за пример, че има забрана да се строят такива върху земеделска земя. 
Не е добре развита и геотермалната енергия. Има ограничения и за вятърните централи. Министър Сандов изтъкна, че се 
прави всичко възможно да няма конфликт между климата и ВЕИ. Затова трябва да се способства "отпушването" на всички 
други възможности и да се създаде ясна рамка за рестриктивните режими.  
Новият финансов инструмент REPowerEU показва в значителна степен посоката къде трябва да се съсредоточат новите 
инвестиции във възобновяема енергия и как да бъде решен въпросът със защитените територии. "Ясен регламент и по-
бързи процедури", заяви Борислав Сандов.  
Работи се активно за промяна на Наредбата за подземните и повърхностните води, за да се "отпушат" онези процеси, които 
ще дадат възможност върху все повече водни площи да се разполагат фотоволтаични централи. Работи се и с 
Министерството на земеделието, за да се намери начин да се въведат агрофотоволтаиците, допълни вицепремиерът.  
 
√ Министър Николов: Зелената и кафява енергия не трябва да се противопоставят 
Въглеродните емисии могат да бъдат улавяни и ползвани за различни цели и материали, смята министърът  
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Най-доброто за всяка електроенергийна система в условия на трансформация е да разполага с текущи мощности, за да 
може да бъде балансиран преходът и това да става максимално ефективно. Това каза министърът на енергетиката 
Александър Николов пред участниците във форума на регионалната платформа Re-Source Southeast Hub. Той подчерта, че 
т.нар. зелена и кафява енергия не трябва да се противопоставят, защото не могат една без друга. На свързаните пазари в 
ЕС преходът няма да се случи, ако Европа не провежда адекватна и планирана политика в сектора. В дефицитен регион 
като Югоизточна Европа единственият балансьор, който изнася постоянно електроенергия, е България, а системата е 
ориентирана така, че съседните държави до голяма степен зависят от страната ни. 
Нека не бъркаме декарбонизацията със затваряне на мощности. Въглеродните емисии могат да бъдат улавяни и ползвани 
за различни цели и материали. Когато се премахва част от функцията на предлагането, това води до по-високи цени, 
обърна внимание Александър Николов. Той акцентира също, че България е част от един отворен пазар и е много важно не 
само как се произвежда, но и къде се консумира електричеството. 
Ако продължават да ни сочат, особено Маришкия басейн, като замърсителя на Европа, да не забравяме, че въглеродните 
емисии нямат паспорт. В условия на трансформация,  инфлационна среда и война в близост до нас е крайно необходимо 
да се влезе в дълбочина на тези въпроси, тъй като енергетиката е основа за цялата икономика и изключително важна за 
всеки човек. Само с участието на всички сектори и заедно можем да направим този преход най-ефективно, обобщи 
министър Николов. 
По думите му в момента, ако се сравни България с която и да е друга държава в ЕС, ние сме най-добрата дестинация за 
инвестиции във ВЕИ мощности, имайки предвид данъчна и осигурителна тежест, първоначални разходи за земя и за 
доставка и т.н. Същевременно у нас доходността е в пъти по-голяма в сравнение с други държави в тази сфера. 
Министър Николов изрази съжаление, че през годините твърде малко хора са оценявали как стоим на пазара на 
възобновяемите източници и колко ефективен може да е той, а вместо това са се създавали пречки. Нека гледаме в 
пълнота на този процес, защото изграждането на нови мощности още в самото начало води до зависимост от материали, 
доставки и т.н. Трудният въпрос е дали искаме да заменим една държава като Русия с друга, която е производител на 
такива материали. 
Другият сложен въпрос е, когато системата започне да се балансира с нови продукти като т.нар. батерии, какво се случва с 
остатъчния продукт. За никого не е полезно да се изключват трудните въпроси, защото те създават предизвикателства за 
технологиите, категоричен бе министърът. 
Според енергийния министър, ако Европа не провежда определен тип политика, която да е адекватна и добре планирана, 
тя няма да се случи и в България. Николов уточни, че в дефицитен регион в Югоизточна Европа единственият балансьор, 
който изнася постоянно електроенергия, е България - т.е. системата до голяма степен е ориентирана, така че съседните 
държави да зависят от страната ни. Освен това дори към момента, ако има готови ВЕИ проекти, които са три пъти пиковата 
мощност на консумация на държавата, значи няма проблем с разрешителния режим, но следващата стъпка се бави в 
реализацията на тези проекти. "Нещата не са нито толкова черни, колкото се представят понякога, нито толкова бели", 
заяви Николов. Той обаче уточни, че нормативната рамката трябва да се променя.Нещата трябва да бъдат разглеждани в 
пълнота, защото балансирането на системата и изграждането на нови мощности се случва от самото начало със зависимост 
от конкретни материали, доставки и т.н. Николов счита, че трудният въпрос е дали искаме да заменим зависимостта си от 
Русия с друга държава, която е производител на тези материали. Освен това, когато системата започне да се балансира с 
много батерии, трябва да се отговори на въпроса какво се случва с остатъчния продукт. 
"Цялата електроенергийна система ще работи много по-добре, когато се работи заедно", коментира Александър Николов. 
Той добави, че когато се премахне каквато и да било част от функцията на предлагането в каквато и да било система, това 
води до по-високи цени и недостиг. Когато някои държави в ЕС инвестираха десетки милиарди евро в нови ядрени 
мощности, решиха да бъдат затворени и да бъдат заменени с електроенергия, произведена от природен газ. Това от своя 
страна доведе до зависимост от Русия. Затова, когато се гледа на България, която е част от отворен пазар, много е важно 
да се проследи в динамика какво се случва с електроенергийния пазар, както и от какво се произвежда електричеството, 
допълни министър Николов. Той е на мнение, че е много важно къде се консумира. 
Ако България спре да произвежда електроенергия от централите от Маришкия басейн, първо ще се дебалансира 
системата, но ще се спре и износът на ток. "Много е лесно държави, които нямат фосилно производство, да казват, че са 
зелени. Да, вие сте зелени и консумирате чий ток, произведен как", попита министърът. Николов завърши, че ако България 
успее да се възползва от всички активи, с които разполага страната ни, ще е по-добре за всички. 
Министърът добави още, че в следващите няколко седмици у нас ще бъде обявен реален ВЕИ проект, който ще бъде 
показан. Той бе категоричен, че е важно да се улесни производството на електроенергия както от домакинствата, така и за 
бизнеса. 
 
√ 882.5 млн. лева бюджетен излишък за април отчита Министерството на финансите 
Ведомството очаква 570 млн. лв. излишък към края на май 2022 г. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2022 г. е положително в 
размер на 882,5 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по 
националния бюджет в размер на 678,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 203,7 млн. лева, съобщиха от 
финансовото ведомство. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2022 г. са в размер на 17 789,1 млн. лв. или 31,1 % от годишните 
разчети. Постъпленията нарастват с 1 076,9 млн. лв. (6,4 %) спрямо отчетените към април 2021 г. Данъчните и неданъчните 
приходи по КФП нарастват номинално с 1 036,0 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно 
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грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 40,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната 
година. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 022,0 млн. лв., 
което представлява 31,1 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 1 326,5 млн. лв. (10,4 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,8 % от 
общите постъпления по КФП за периода. 
Приходите от преки данъци са в размер на 2 279,1 млн. лв. или 24,8 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 6 944,8 млн. лв. (33,0 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС 
са в размер на 5 048,8 млн. лв. (34,2 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 732,0 млн. лв. (29,3 % от разчета), а тези от 
мита са в размер на 143,4 млн. лв. (47,3 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени 
и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 649,4 млн. лв. или 47,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални 
и здравноосигурителни вноски са 4 148,7 млн. лв., което представлява 31,0 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 2 879,1 млн. лв и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни 
такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови 
газове и други. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 887,9 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2022 г. възлизат на 16 906,5  млн. лв., 
което е 26,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към април 2021 г. бяха в размер на 16 540,5 млн. 
лева. 
Нелихвените разходи са в размер на 16 030,6 млн. лв., което представлява 26,5 % от годишния разчет. Текущите нелихвени 
разходи са в размер на 15 052,5 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 
969,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 8,3 млн. лева. Лихвените 
плащания са в размер на 340,9 млн. лв. (51,3 % от планираните за 2022 година). 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2022 г. от централния бюджет, възлиза 
на 534,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 30.04.2022 г. е 9,4 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
Финансовото ведомство очаква 570 млн. лв. излишък към края на май 2022 г. 
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 
май 2022 г. да бъде положително в размер на 570 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 
2021 г. бе отчетен дефицит в размер на 140,6 млн. лева. 
Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 
Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 22 755 млн. лв. (39,7 % от 
годишния разчет) и нарастват с 2 280 млн. лв. (11,1 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните и 
неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо май 2021 г. с 2 259 млн. лв., докато постъпленията в частта 
на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близко до отчетените за същия период 
на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 
2022 г. са в размер на 22 185 млн. лв. (35,1 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към май 2021 г. бяха в 
размер на 20 616,2 млн. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.05.2022 г. от централния бюджет, възлиза 
на 672 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС. 
Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на 
консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет към май 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
Министерството на финансите в края на месец юни 2022 година. 
 
√ Фондът за справедлив преход от близо 1,3 млрд. евро ще инвестира в малки и средни предприятия в Стара Загора, 
Кюстендил и Перник 
Фондът за справедлив преход ще инвестира 1,295 млрд. евро и в проекти за създаване на малки и средни предприятия 
във въглищните региони Стара Загора, Кюстендил и Перник. Това става ясно от отговор на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за етапа, на който се намират териториалните планове за развитие на трите въглищни 
региона. Всъщност отговорното министерство е Министерството на енергетиката. То отговаря за изпълнение на 
необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториални планове за справедлив преход във връзка с 
реализацията на инвестициите от Механизма за справедлив преход на ЕС. Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството е отговорно ведомство за осигуряване изпълнение на териториалните планове за справедлив преход с 
финансиране от Фонда за справедлив преход чрез „Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.“ 
В момента стратегическите документи/планове са в процес на изготвяне от Министерството на енергетиката. но както 
3eNews вече писа те ще бъдат представени за обществено обсъждане през юли, за да може до септември да стартира 
кандидатстването по тях. Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите представи 
визията за развитието на регионите пред Dir.bg и 3еNews. Ще се инвестира в инфраструктура и жп линии за района на 
Перник, в програми за преквалификация. В Стара Загора ще се развиват ВЕИ и завод за производство и рециклиране на 
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батерии, земеделие и туризъм, а в Кюстендил в спа туризъм и евентуално в геотермална централа. Но всичко, което 
обединява плановете са мерките за преквалификация и за инвестиции в малки и средни предприятия. Хората няма да 
загубят работните си места от днес за утре, работата на въглищните централи поетапно ще намалява, някои хора в рамките 
на следващите 10-15 години ще се пенсионират, останалите ще имат възможност да намерят алтернатива.  
Проектите, които ще бъдат финансирани, следва да са насочени към преодоляване на икономически, социални и 
екологични последици от прехода към климатична неутралност на области в страната, където въгледобивът и 
въглеродноинтензивната промишленост са водещи, коментираха от МРРБ. Инвестициите там ще се фокусират върху: 
-           мерки за малки и средни предприятия, включително микропредприятия и стартиращи предприятия, водещи до 
икономическа диверсификация, модернизация; 
-          създаване на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаване на 
работни места; научноизследователски и иновационни дейности; 
-          внедряване на технологии, както и системи и инфраструктури за достъпна чиста енергия; 
-          инвестиции в интелигентна и устойчива местна мобилност; рехабилитация и модернизация на топлофикационни 
мрежи; 
-          повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и търсещи работа; 
-          подобряване на кръговата икономика чрез предотвратяване на отпадъци, намаляване, ефективно използване на 
ресурсите. 
 
√ „Булгаргаз“ предлага по-ниска цена на газа от юни с 12.88 % 
„Булгаргаз“  предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за юни от 
141.28 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това става ясно от заявлението на газовото дружество, 
внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране на 31 май. 
Това означава поевтиняване с 12.88 % спрямо стойността от 162.17 лв. за МВтч, утвърдена от регулатора за месец май. 
Стойността е по-ниска и от прогнозираната от дружеството – 148.63 лв. за MWh и по близка до очакваната за месец юли. 
Предстои заявлението и приложените документи да бъдат обсъдени от експертите от работна група на КЕВР, след което 
тя ще излезе с доклад. Окончателното решение на регулатора трябва да стане на закрито заседание като преди това трябва 
да се проведе открито заседание и обществено обсъждане. 
 
√ Повишение с 4.19 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 442.12 лв. за MWh с ден за доставка 1 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 442.12 лв. за MWh с ден за доставка 1 юни 2022 г. и обем от 85 034.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 4.19 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 443.97 лв. за MWh, при количество от 44 480.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 553.90 MWh) е на цена от 440.27 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 430.28лв. за MWh и количество от 3218.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 356.51 лв. за MWh ( 3284.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 592.54  лв. за 
MWh при количество от 3274.2  MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 450.49 лв. за MWh при количество от 3280.3 MWh. 
Спрямо стойността от 424.33 лв. (216.96 евро) за MWh за 31 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 1 юни 2022 г. нараства до 442.12 лв. за MWh (повишение с 4.19 %) по данни на БНЕБ или 226.05  евро за MWh. 
https://ibex.bg/ 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 889.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 417.41 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,42%    2124.16 
Кондензационни ТЕЦ   40,11%    2339.41 
Топлофикационни ТЕЦ   3,86%    225.34 
Заводски ТЕЦ    1,55%    90.27 
ВЕЦ     1,34%    78.1 
Малки ВЕЦ    4,86%    283.59 
ВяЕЦ     0,31%    17.8 
ФЕЦ     11,01%    642.39 
Био ЕЦ      0,54%     31.78 
Товар на РБ         4080.26 
Интензитетът на СО2 е 368g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
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√ Слабо покачване на енергийните цени по борсите в Европа за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 227,65 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 235,09 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 227,65 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 229,16 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 226,13 
евро/мвтч. Най-високата цена от 302,96 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 182,28 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 66 043,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 юни ще бъде 235,09 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 150,54 гвтч. Максималната цена ще бъде 302,96 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 211,15 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 юни е 228,05 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 229,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 302,96 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и 
тя ще бъде 182,28 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 402,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 юни на Словашката енергийна борса е 228,05 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 302,96 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 182,28 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 218,11 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 22 ч 
и  тя ще е 262,60 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 180,04 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 юни е 218,11 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 213,67 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 119,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 262,60 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 180,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 215,29 евро/мвтч на 1 юни. Пиковата цена ще бъде 208,03 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 448 150,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 262,60 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 180,04 евро/мвтч. 
 
√ Повишената инфлация в еврозоната потопи в червено пазарите на акции в Западна Европа 
С най-голям дневен спад затвори френският бенчмарк САС 40, а eдинствен с минимално повишение завърши 
британският FTSE 100 
Фондовите пазари в Западна Европа се понижиха във вторник след публикуването на голям брой макроикономически 
данни, като само британският показател на най-ликвидните английски компании затвори с леко повишение. 
Инвеститорите бяха изненадани от предварителните данни на „Евростат“, които показаха, че инфлацията в еврозоната 
през май е достигнала исторически 25-годишен рекорд от 8.1% спрямо 7.4% през април, които породиха опасения относно 
темпа на затягане на паричната политика от страна на централните банки. 
Вижте още: 25-годишен рекорд на инфлацията в еврозоната през май 2022 г. 
Френският национален статистически институт Insee влоши оценката си за динамиката на БВП на страната през първото 
тримесечие – днес беше съобщено, че френската икономика се е свила с 0.2% в сравнение с предходните три месеца. Това 
е първото свиване на показателя от октомври-декември 2020 г. насам. Първоначалните данни сочеха, че икономиката е 
останала непроменена през периода януари-март, а анализаторите не очакваха преразглеждане на данните. 
Междувременно потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, нараснаха с 
5.8% на годишна база през май, което е най-бързият темп, регистриран за този показател. Темпът на инфлация се ускори 
от 5.4% през април и надмина средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Trading Economics, за 5.6 на сто. 
Безработицата в Германия през май според очакванията остана на априлското ниво от 5%, но намаляването на броя на 
безработните беше по-лошо от очакваното – само 4 хил. вместо очакваните 15.5 хил., според Федералната агенция по 
заетостта на Германия. 
Освен това пазарните участници оценяват и новините за корпоративни сделки и представените последни финансови 
отчети. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.07%, а от националните измерители на 
„сините чипове“ с голямо понижение беше френският CAC 40 (-0.46%), следван от германския DAX (-0.28%), италианския 
FTSE MIB (-012%) и испанския IBEX 35 (-0.11%). Единствен британският индекс FTSE 100 се повиши с 0.55%. Следобед трендът 
се запази същия, като понижението се ускори за повечето индикатори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският бенчмарк САС 40, а eдинствен  с минимално 
повишение завърши британският FTSE 100. 
Акциите на британската фармацевтична компания GSK поскъпнаха с 0.04% след новината, че се е съгласила да купи 
американския си конкурент Affinivax Inc. за 3.3 млрд. долара. 

https://3e-news.net/bg/a/view/33975/25-godishen-rekord-na-inflacijata-v-evrozonata-prez-maj-2022-g
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Канадската златодобивната компания Yamana Gold, чийто акции са листнали и на Лондонската фондова борса, поскъпна с 
5.71%, след като южоафриканската Gold Fields обяви, че ще купи компанията за 6.7 млрд. долара. Сделката ще бъде 
платена в акции и се очаква да приключи през втората половина на 2022 г. Сливането може да създаде четвъртата по 
големина компания за добив на злато в света. 
Нидерландската компания с бизнеси в областта на здравеопазването, храненето и материалите Royal DSM поскъпна с 
8.0%. DSM обяви плановете си да се слее с швейцарската компания Firmenich. Сделката, която се очаква да бъде завършена 
през първата половина на 2023 г., ще доведе до създаването на компания, регистрирана на борсата Euronext Amsterdam, 
с пазарна стойност от около 25.3 млрд. евро. 
Междувременно германската компания Lanxess AG обяви, че заедно с инвестиционната компания Advent International ще 
придобие бизнеса с инженерни материали на DSM за 3.7 млрд. евро. Миналата година този бизнес генерира приходи от 
около 1.5 млрд. евро. Акциите на Lanxess поскъпнаха с 11.18% и са лидер по ръст сред компонентите на индекса Stoxx 600. 
Сред печелившите бяха и акциите на Unilever, които поскъпнаха с 6.81%, след като британският гигант за потребителски 
стоки назначи американския инвеститор Нелсън Пелц за член на управителния си съвет. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на британско-люксембургския търговец на дребно B&M European Value Retail SA (-
15.04%), след като отчете без промяна резултатите си за фискалната 2022 г. и предупреди за намаления през текущата 
финансова година. 
Сред губещите бяха и акциите на шведския производител на опаковки BillerudKorsnaes AB (-5.7%). 
 
√ Забраната на ЕС за внос на руски петрол ще влезе в сила в разстояние на 6 месеца след въвеждането на санкциите 
Забраната на ЕС за внос на руски суров петрол ще влезе в сила в рамките на шест месеца след официалното влизане в сила 
на санкциите срещу него, съобщават западни медии, позовавайки се на неназован служител на Европейската комисия. 
Отказът от руски петрол ще се извършва на етапи. 
В същото време срокът за отказ от петролни продукти от Руската федерация след приемането на санкциите ще бъде осем 
месеца. Така въвеждането на ембарго върху вноса на руски петрол в ЕС ще стане в съответствие с графика, предложен по-
рано през май от Европейската комисия. 
В нощта на 31 май държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС се договориха за ембарго върху две трети 
от петрола, доставян от Руската федерация. В заключение на срещата на върха на ЕС се казва, че лидерите на страните от 
съюза се споразумяха, че „шестият пакет от санкции срещу Русия ще се прилага за суровия петрол, както и 
нефтопродуктите, доставяни от Русия за страните членки, с временно изключение на суровия петрол, доставян през 
тръбопроводи." 
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен отбеляза, че след въвеждането на ембаргото петрол 
де факто ще тече само по тръбопровода "Дружба" - към редица държави в южната част на ЕС. Този нефтопровод, според 
ръководителя на ЕК, представлява 10% от целия руски петрол, внасян от ЕС. 
Ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел каза, че шестият пакет от санкции, както се очаква, също предполага 
прекъсване на системата SWIFT на Сбербанк,  както и забрана за излъчване на три държавни руски канала. Предстои 
узаконяването на санкциите. 
 
√ „Газпром“ спира от 1 юни доставките на газ за датската Orsted и на Shell Energy Europe за Германия 
„Газпром“ спира на 1 юни доставките на газ за датската компания Orsted, както и на Shell Energy Europe. Причината е отказът 
на двете компании за разплащане на газовите доставки в рубли. 
Orsted оповести решението си още на 30 май и очакването си за спиране на синьото гориво. 
Що се отнася до Shell Energy Europe Limited , от „Газпром експорт“ съобщават, че „Към края на работния ден 31 май 
компанията не е получила плащания за доставките на газ за април. „В тази връзка „Газпром експорт“ уведоми Shell Energy 
Europe Limited за спиране на доставките на газ от 1 юни 2022 г.“. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ предупреди за риск от инфлационна спирала 
България е изправена пред риск от навлизане в инфлационна спирала. За това алармира Калин Христов, подуправител на 
БНБ, по време на дебат за приемане на еврото у нас, организирана от Любомир Каримански, председател на 
Парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
Христов подчерта, че още от миналата година се наблюдава ръст в цените на някои стоки и това налага таргетирани 
противоинфлационни мерки за най-уязвимите групи от обществото, предаде БТА.   
„Инфлацията, изолирана в отделни групи, става широкообхватна и така се пренася обратно в цената на труда. Световният 
опит показва, че високата инфлация се спира с положителни реални лихви и рецесия”, изтъкна подуправителят на 
Централната банка. 
Той посочи, че за да бъдат дефинирани точните политики и мерки „трябва да разбираме нейната природа” . „Диагнозата 
на текущата инфлация е, че ние имаме една от най-трудните за контрол, за управление и за потискане инфлация, подобна 
на тази, която е имало през 70-те до началото на 80-те години. В глобален мащаб тя е съчетание на два фактора или два 
шока, както ги наричаме – глобални фактори на предлагане - цени, вериги на доставки, увеличаване на разходите, и 
глобално свиване на работната сила, което се изразява в свиване на предлагането на труд – от една страна, и от друга - 
шок на търсенето, на много силно и неустойчиво надуване на търсенето, вследствие на грешна фискална и парична 
политика в САЩ и в еврозоната”, коментира Калин Христов от БНБ. 
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Председателят на НСИ Сергей Цветарски отбеляза, че България не изпълнява инфлационния критерий за влизане в 
еврозоната. "Петнадесет страни от еврозоната също не го спазват, но за нас е наложително, за да въведем единната 
европейска валута”, подчерта той. 
В хода на дискусията, председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев пък обърна внимание, че на нея присъстват петима бивши 
финансови министри, но не и настоящият.   
 
√ България запазва рейтинга си за прозрачност на публичните финанси 
България е страна с прозрачни публични финанси, според последното издание на международния индекс „Отворен 
бюджет”, съобщиха от Института за пазарна икономика. Страната ни запазва оценката от 71 пункта от предишното издание. 
Позицията гравитира около средната стойност за страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), като остава във втората група в индекса с оценка между 60 и 80 (от максимални 100). За тези страни се 
смята, че предоставят „значителна информация“ за публичните финанси, уточняват от ИПИ. От 2006 г., когато за пръв път 
индексът е публикуван, оценката на България отбелязва значително подобрение – от 47 през 2006 г. до 66 – през 2017 г., 
и 71 – през 2019 г. 
В групата с най-висока прозрачност индексът в това издание поставя Грузия, Република Южна Африка, Швеция, Нова 
Зеландия, Мексико и Норвегия. 
Като цяло българското правителство предоставя значителен обем информация чрез средносрочната фискална рамка, 
проектобюджета, документите по самия бюджет, както и месечните и годишните отчети по изпълнението на бюджета и 
състоянието на държавния дълг. Позитивна тенденция в последните години е изготвянето и публикуването на т.нар. 
Бюджети за гражданите – документи, които в кратък и достъпен формат казват най-важното в отделните фази на 
бюджетния процес. 
България може да постигне бърз напредък като разшири обхвата на данните и индикаторите, включени в доклада за 
изпълнение на бюджета за полугодието, смятат от ИПИ. Това е особено актуално в години като предходната или 
настоящата, когато редица мести и геополитически събития - парламентарни избори, война в Европа, рязък скок на цените 
на енергията и значителна промяна в макроикономическите параметри, включително инфлацията, налагат актуализация 
на бюджетните планове. 
Включването на детайлен анализ на ефективността в постигането на целите на разходните програми в годишния отчет за 
изпълнение на бюджета също би допринесло за бъдещо подобряване на оценката в индекса. Трябва да се отчете и 
неблагоприятният ефект от решението в две последователни години (2020 и 2021 г.) да не бъде публикувана средносрочна 
бюджетна прогноза през пролетта. 
Индексът „Отворен бюджет“ показва, че повечето правителства по света не предоставят ефективни възможности за 
гражданско участие в бюджетната процедура. Най-добри практики индексът отчита в Южна Корея, Обединеното кралство 
и Нова Зеландия. България отчита стойност от 26 пункта (без промяна от предходното изследване), което е над средната 
глобална стойност от 14 пункта, но въпреки това се счита за слаба възможност за участие. Подобрението в България може 
да дойде чрез създаване на допълнителни механизми за активно включване на гражданското общество още на етап 
планиране на бюджета от изпълнителната власт. Това изисква насочени обществени консултации по избрани бюджетни 
приоритети, за които правителството търси обратна връзка, включително от най-уязвимите социални групи. Нужно е по-
активно ангажиране на гражданското общество и засегнатите страни и в процеса на отчитане и анализ на бюджетните 
данни и резултатите от държавните програми. Допълнителен ефект ще има и даването на повече възможности за 
граждани да правят предложения за одити, които да бъдат включени в одитната програма на Сметната палата. 
Оценката общо за отчетността и контрола остава непроменена от предходното издание на индекса, като с 61 пункта 
България се нарежда в групата страни, които все са с „адекватни“ механизми. Водеща в глобалния индекс с добрите си 
практики за отчетност и контрол е Германия, следвана от Норвегия и Южна Корея. България попада в групата на 71 страни, 
в които инструментите за контрол върху публичните финанси от страна на независима Сметна палата се считат за 
„адекватни“ с резултат от 78 пункта. Възможност за подобрение е възлагането на преглед на одитните процеси в Сметната 
палата от външна независима организация, коментира Лъчезар Богданов, участвал в изследването от българска страна. 
Капацитетът на парламента за ефективно участие и контрол също се запазва на ниско равнище, като особено слабо е 
представянето в областта на контрола от законодателната власт при изпълнение и отчитане на бюджета. Фискалният съвет 
може да утвърди в по-пълна степен ролята си, като започне да прави независима оценка на предлагани от изпълнителната 
власт нови разходни програми, както и като взима по-активно участие в дискусиите в парламентарните комисии. 
Подобрение на оценката може да се постигне чрез дискусии в Народното събрание на бюджетните приоритети на по-
ранна фаза в бюджетния процес. От ключово значение е законодателната власт да има водеща роля при промяна в 
приетите параметри на бюджета, като се ограничи практиката за пренасочване на разходи с решения на правителството. 
Друга необходима промяна е организирането на публични експертни дискусии по доклада на Сметната палата за 
изпълнението на бюджета, включително с изслушване на председателя на палатата. Заедно с това, специализираната 
парламентарна комисия по бюджет и финанси може да изготвя собствен анализ на текущото изпълнение на бюджета. 
Публикуваното днес издание на международното изследване „Отворен бюджет“ показва, че повечето страни запазват 
постигнатите нива на прозрачност и отчетност в публичните си финанси. Съставянето на индекса се основава на обективни 
факти, отчитащи 142 индикатора, като методологията се базира на международно признати критерии, разработени от 
организации като МВФ и ОИСР. Триста експерти от 120 страни участват в 18-месечния период на проучването. Партньор за 
България е Институтът за пазарна икономика. „Практиките за отчетност и консултиране с гражданското общество и 
засегнатите страни на глобално ниво са все още слаби, въпреки напредъка в някои страни. Именно така обаче може да се 
гарантира по-точно адресиране на нуждите на най-уязвимите и да се повиши доверието в управлението във времена на 
високи бюджетни дефицити и нарастващ публичен дълг“, изтъкна Анджали Гарг, ръководител на изследването. 
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√ Кошмарът на бизнес лидерите у нас: Eкологична катастрофа и дългова криза 
Евентуална екологична катастрофа, вследствие на човешката дейност, дълговата криза,  разпространението на 
инфекциозни болести и международен конфликт са най-големите притеснения на бизнес лидерите в България за 2022 г. 
Това сочи 17 поред проучване за глобалните рискове и тенденции, организирано и публикувано от Световния 
икономически форум, изготвено в партньорство с Marsh McLennan - водещ глобален консултант в областта на управление 
на риска, бизнес стратегии и развитие на човешкия капитал. В допитването участват 960 експерти от цял свят, добавени са 
и мнения на още 12 300 мениджъри за рискове, пред които бизнесът е изправен, както и впечатленията на академични 
среди и неправителствения сектор. Въпросите обхващат пет основни категории рискове в световен мащаб - икономически, 
екологични, геополитически, технологични и социални. 
Аналогични на българските са и отговорите на мениджърите в съседна Румъния, където също екологичната катастрофа 
заради човешка намеса е най-голямото притеснение за настоящата година, следвана от възможната криза на заетостта. На 
трето място управленците сочат риска  от дългови кризи на големите икономики, както и геополитизацията на 
стратегически ресурси. В Топ 5 притеснения се появява и един нов критерий - страх от мащабна миграция. 
На глобално ниво заплахата за околната среда доминира в тревогите на бизнеса през следващите десет години. На челна 
позиция е притеснението от неуспеха на действията, свързани с климата, следванo от загриженост заради природни 
катаклизми и загубата на биоразнообразието. За 31,1% от анкетираните природните катаклизми ще се превърнат в 
критична заплаха за света в следващите до две години, а за 34,6% подобно влияние този фактор би имал след 2 до 5 години. 
 

 
 
Сред десетте най-големи икономически риска за следващите 10 години мениджърите сочат задълбочаването на дълговите 
кризи – за 19,3% от тях това ще бъде сериозен казус през следващите 2 години. Също толкова смятат, че този проблем ще 
се развие в следващите две до пет години. 
Докладът припомня и значението на Парижкото споразумение от 2015-а година, както и на така наречената Зелена сделка, 
чиято роля е да начертае стъпките за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. 
Природните катаклизми са на второ място сред най-важните проблеми за следващите две години, които ръководителите 
в Европа отбелязват. На първа позиция е притеснението от неуспеха на мерките за овладяване изменението на климата. 
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Ерозията на социалното сближаване заема трето място в загриженостите на европейските бизнес лидери, следвана от 
страха от продължителна икономическа стагнация и провала на мерките за киберсигурност. 
За сравнение, в доклада от 2021 на Световния икономически форум, съвместно изготвен с Marsh McLennan, за разлика от 
тази година, притеснението от екстремни метеорологични явления се нарежда едва на трето място. 
 

 
 
COVID-19 и неговите икономически и обществени последици продължават да доминират. След свиване от 3,1% през 2020 
г., се очаква глобалният икономически растеж да достигне до 4,9% през 2022 г. Прогнозите са до 2024 г. глобалната 
икономика да е с 2,3% по-ниска, отколкото би била, ако нямаше здравна криза. 
 
√ Покупателната способност в ЕС, измерена в туба бензин 
Цените на енергоносителите са основен фокус в дебата за икономическата политика от началото на войната в Украйна. 
Техният драстичен скок е причината за повишението на общия индекс на потребителските цени през последните няколко 
месеца и допринася за поддържането на висока инфлация през цялата 2022 г. 
По тази причина правителството се опита да компенсира домакинствата. Затова си струва да поставим настоящата ситуация 
с цените на горивата в контекста на състоянието на домакинските бюджети – най-малкото защото това може да подскаже 
дали и доколко има потребност от интервенции в тази сфера, обяснява икономистът Адриан Николов от Института за 
пазарна икономика. 
За тази цел той съпоставя цените на най-масовия бензин А-95 със средния разполагаем доход в отделните страни на ЕС 
към края на май. Сравняването на двата индикатора позволява да определим покупателната способност на доходите на 
домакинствата, изразена чрез количеството гориво, което те могат да си позволят, стига да приемем, че единственият 
разход е за бензин, казва авторът. 
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Разликите между количеството гориво, което може да си позволи един европеец към края на май са са значителни: от 248 
литра – в Румъния, до 1993 литра – в Люксембург. Средната заплата на българина му позволява 313 литра на месец. 
„В горната част на класирането са страни като Австрия и Ирландия, които съчетават относително високи доходи и ниски 
цени на горивата в сравнение с останалите европейски държави. Прави впечатление и че съседна Гърция е относително 
близо до България по покупателна способност, изразена в гориво, следствие най-вече на много високата средна цена на 
бензина в страната”, коментира Николов. 
Между отделните страни в ЕС има и значителни разлики в ценовите нива въпреки приложената обща акцизна политика и 
минимални ставки. Страните с най-ниски цени са Унгария (1,25 евро/литър) и Малта (1,34 евро/литър), но и двете са въвели 
специални режими за регулиране на цените за крайните потребители. На другия полюс те да двойно по-високи – 2,37 
евро/литър във Финландия, и 2,32 евро/литър – в Дания. 
 

 
 
Ако фокусираме дебата върху загубата на покупателна способност в резултат на инфлацията и в частност - повишаването 
на цената на горивата, струва си да обърнем внимание и на годишното изменение, посочва икономистът. Анализът му 
показва, че най-голям спад на покупателна способност са претърпели страни с относително високи доходи – Люксембург 
(-841 литра/месец), Австрия (-618 литра/месец), Дания  (-460 литра/месец). Унгария пък е с най-малък спад от едва 5 литра 
на месец, а в България спадът е със 162 литра на месец. 
„Представеното  сравнение е илюстративно. Средните доходи не отразяват нито разликите в доходната структура на 
отделните европейски страни, нито склонността за разходи за гориво на различните доходни групи в тях. Въпреки това те 
демонстрират ясно големите разлики в покупателната способност в различните части на ЕС въпреки разликите – понякога 
в пъти – между ценовите равнища”, коментира Адриан Николов. Заключението му е, че загубата на покупателна 
способност спрямо горивата е повсеместна в страните от ЕС. „Трудно можем само на база на това сравнение да отговорим 
и на въпроса дали държавните интервенции при горива са довели до желания резултат. В случая на Унгария това изглежда 
вярно от гледна точка на потребителите, но това скрива цената за държавния бюджет и изкривяванията на пазара”, 
обобщава икономистът от ИПИ. 
 
√ Понижения на борсите в Европа 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия във вторник, след като по-големият от очакваното ръст на инфлацията 
в Германия предизвика призиви за по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка, предаде Ройтерс. 
Ръстът на цените в най-голямата европейска икономика е достигнал 8,7% на годишна база през май. 
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На този фон oбщият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,49 пункта, или 0,56%, до 444,08 пункта. Немският 
показател DAX се понижи със 126,66 пункта, или 0,87%, до 14 449,32 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 не последва негативната тенденция и регистрира ръст от 15,96 пункта, или 0,21%, до 7 616,02. Френският измерител 
CAC 40 регистрира спад от 52,35 пункта, или 0,8%, до 6 510,04 пункта. 
"Сред участниците на пазара има... спекулации за по-голямо увеличени на лихвите на ЕЦБ през юли. Ако днешните данни 
за инфлацията в еврозоната изненадат с още по-голям ръст, спекулациите от този характер вероятно ще бъдат подхранвани 
допълнително", казаха анализатори на Commerzbank. 
Инвеститорите ще следят внимателно за всяка промяна в позицията на Европейската централна банка след срещата й през 
следващата седмица. Досега централната банка сигнализира, че ще започне своя цикъл на повишаване на лихвите през 
юли, като очакванията са депозитната лихва да бъде увеличена на 0% или повече до септември. В момента тя е на ниво от 
минус 0,5%. 
STOXX 600 върви към месечен спад от над 1% за май, като така ще отбележи четвъртия си месец на червено през тази 
година. Този резултат се дължи на опасения относно затягането на паричната политика централната банка, последиците 
от войната между Русия и Украйна и въздействието от ограничителните мерки срещу COVID-19 в Китай. 
Акциите на гиганта за потребителски стоки Unilever поскъпнаха с 6,8%, след като компанията назначи инвеститора активист 
Нелсън Пелц в борда на директорите си. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор се повиши с 1,31%, след като цените на суровия 
петрол нараснаха на фона на частичната забрана за вноса на руски петрол в ЕС. 
Акциите на нидерландския производител на специални химикали DSM скочиха с 6,59% заради плановете за сливане с 
швейцарския си конкурент Firmenich. DSM също така обяви продажбата на своето дъщерно дружество за инженерни 
материали за 3,85 милиарда евро на частната инвестиционна компания Advent International и немската химическа 
компания Lanxess. 
Борсите на Уолстрийт останаха затворени в понеделник, след като през уикенда в САЩ отбелязаха Деня в памет на 
загиналите във войните. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати във 
вторник, докато инвеститорите наблюдаваха реакциите след данните за китайската заводска активност през май, предаде 
Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 37,37 пункта, или 1,19%, до 3 186,43 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 31,06 пункта, или 1,57%, до 2 006,95 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна с 291,27 пункта, или 1,38%, до 21 415,2 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като официалния индекс на мениждърите по поръчките (PMI) в Китай нарасна до 49,6 
пункта през май спрямо 47,4 пункта през април, оставайки малко под границата от 50 пункта, която разделя растежа от 
свиването. 
Този резултат бе по-добър от очакваният от анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които залагаха на ниво от 48,6 пункта. 
„Нещата се подобряват, но ситуация все още не е достатъчно добра“, коментира Бо Джуан, старши независим анализатор 
в Loomis Sayles. 
По думите му най-лошият период от „шока за растежа“ при вълната от COVID-19 в китай може вече да е преминал, но 
страната все още преминава през „много постепенен и бавен процес на нормализация“. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 89,63 пункта, или 0,33%, до 27 279,8 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 16,24 пункта, или 0,61%, до 2 685,9 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 75,4 пункта, или 1,03%, до 7 211,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 5,33 пункта, или 0,87%, до 618,25 пункта. BGBX40 се повиши с 0,88 пункта, или 0,61%, до 144,60 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,73 пункта, или 0,37%, до 740,59 пункта. BGREIT записа ръст от 1,44 пункта, или 0,80%, до 182,27 пункта. 
 
√ „Газпром“ спря доставките за Нидерландия 
Вчера руската газова компания „Газпром“ обяви, че от същия ден спира доставките на синьо гориво за Нидерландия, тъй 
като енергийната компания GasTerra е отказала да изпълни условията на Москва за плащане, предаде Euroactiv. 
GasTerra, която купува газ от местни и чуждестранни производители на открития пазар, „реши да не изпълни 
едностранното искане за плащане на „Газпром“, се казва в прессъобщение на нидерландската компания. 
В резултат от „Газпром“ обявиха, че ще прекратят доставките на газ за Нидерландия от 31 май. 
GasTerra заяви, че не желае да се съобрази с искането на Москва от 31 март, според което „неприятелските страни“ трябва 
да плащат за доставките на газ в рубли. Компанията се страхува, че така може да наруши санкциите, наложени от ЕС на 
Русия. „Откриването на сметки в Москва според руското законодателство и контролът им от руския режим крият твърде 
голям риск“, се казва още в прессъобщението. 
Договорът между GasTerra и „Газпром“ бе до 1 октомври. Извънредното прекратяване на договора означава, че няма да 
бъдат доставени два милиарда кубически метра газ. 
Нидерландският търговец на едро на газ заяви, че е очаквал подобен ход и потвърди, че вече е подсигурил алтернативни 
доставки. Нидерландският министър на климата и енергетиката Роб Йетен коментира ситуацията по време на започналата 
в понеделник двудневна среща на върха в Брюксел. 
„Правителството разбира решението на GasTerra да не се съгласи с едностранно наложените от „Газпром“ условия за 
плащане. Това решение няма последствия за физическата доставка на газ до нидерландските домакинства“, каза той. 
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„GasTerra закупи допълнителен газ в подготовка за тази ситуация. Поради това не се очаква да има последствия и за 
физическите доставки на газ за нидерландския бизнес сектор. Правителството ще продължи да следи отблизо ситуацията 
и през следващия период“, добави той. 
Досега Русия прекъсна доставките на газ за България, Полша и Финландия в отговор на отказа на страните да плащат за 
синьото гориво в рубли. 
 
√ Руската рубла отслабна след новите санкции на ЕС 
Руската рубла поскъпна до 61 рубли за долар, но скоро след това се върна на нива от 64 рубли за долар, тъй като опасенията 
от въвеждането на новите европейски санкции оказаха натиск върху борсата в Москва, която пое в низходяща посока, 
съобщи Ройтерс. 
Към 07:32 часа по Гринуич (10:32 часа българско време) рублата спадна с 1,5 на сто спрямо долара до 63,09 рубли за долар. 
Спрямо еврото рублата се понижи с 0,6 на сто до 64,71 рубли за евро. 
Преди спада от миналата седмица, рублата се повиши, като се превърна в най-добре представящата се валута в света от 
началото на годината, тласната от въведения капиталов контрол. Новите условия за плащане на газ за потребителите в ЕС, 
които изискват конвертиране на чуждестранна валута в рубли и спадът на вноса в Русия, също подкрепиха руската валута. 
Руските фондови индекси се понижиха. Московският борсов индекс MOEX (в рубли) се понижи с 0,8 на сто до 2381 пункта, 
докато индексът RTS (на акциите, които се котират в долари) спадна с 2,2 на сто до 1188,3 пункта. 
Акциите на "Сбербанк", най-големият кредитор в Русия, се представиха малко по-слабо и загубиха 1,1 на сто, след като 
снощи ЕС се споразумя да изключи банката от международната финансова система SWIFT. 
 
√ Индийските и китайските фондови пазари могат да нараснат четирикратно до 2050 г. 
Капитализацията на фондовите пазари в Индия и Китай може да нарасне четирикратно до 2050 г., тъй като Азия се 
превръща от „изоставащ регион“ в „лидер“ в климатичния преход. Това заяви главния изпълнителен директор на Abrdn 
Стивън Бърд, цитиран от Си Ен Би Си. 
Във видяно от американската медия писмо по повод 30-годишнината от откриването на първия азиатски офис на 
британската инвестиционна компания в Сингапур, Бърд похвали икономическата трансформация на региона през 
последните три десетилетия, при която повече от милиард души бяха извадени от бедност. 
Той също така отбеляза, че делът на региона в световната икономика е станал осем пъти по-голям, отколкото по време на 
финансовата криза в Азия от 1997 г. 
„Капиталовите пазари също се развиха и регионът се промени от предимно дестинация за за чуждестранни инвеститори 
към такава, където местните инвеститори доминират на неговите пазари“, каза Бърд. 
По думите му „следващите 30 години за региона изглеждат толкова вълнуващи, колкото и последните“, като той препоръча 
на инвеститорите да останат спокойни по време на периоди на нестабилност. Китайските акции преминават през тежък 
период, тъй като стратегията на президента Си Дзинпин за „нулев ковид“ задуши икономическата активност и създаде 
проблеми с веригите на доставки, които засегнаха глобалните пазари. 
Анализаторите на Goldman Sachs наскоро казаха, че „виждат светлина в края на тунела“, а Бърд подкрепи дългосрочната 
гледна точка, че азиатските акции могат да преминат от „изоставащи“ към „лидери“ по отношение както на представянето 
си, така и на ролята си в справянето с климата криза. 
„Очаква се Китай и Индия да станат съответно най-голямата и третата по големина икономики в света през следващото 
десетилетие, като техните потребители все повече ще диктуват глобалните вкусове и тенденции. Капитализацията на 
техните пазари на акции също може да се увеличи с коефициент от четири или повече пъти до 2050 г.“, прогнозира Бърд. 
„Другите страни в региона също предлагат вълнуващи възможности. Бангладеш, Индонезия и Виетнам имат едни от най-
високите потенциални темпове на растеж в света, докато застаряващото население на Япония и Южна Корея е натрупало 
значителни спестявания, които трябва да бъдат използвани по-добре. И като най-отвореният глобален финансов център в 
региона, Сингапур ще бъде в основата на всичко това“, добави той. 
Въпреки това, Бърд призна, че напредъкът е малко вероятно да бъде линеен, тъй като глобализацията, която доведе 
икономическия растеж в Азия, е под риск, а изменението на климата представлява „остро предизвикателство“ за региона. 
„Страничен продукт от растежа на Азия е, че той отговаря за най-големия дял от увеличението на глобалните въглеродни 
емисии през последните три десетилетия. Този увеличен човешки отпечатък е видим под формата на нарастващото 
замърсяване на въздуха и загубата на биологично разнообразие“, каза той. 
Докато Азия сама не може да реши климатичната криза, нейните големи икономики трябва да намерят начини да отделят 
икономическия си растеж от изкопаемите горива, смята Бърд. Повечето големи икономики в региона вече са приели нетни 
нулеви цели. „Дали под формата на слънчеви панели, батерии за електрически превозни средства или зелен водород, 
декарбонизацията зависи от азиатските иновации“, каза Бърд. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 юни 2022 г. 
София. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 11.00 часа на „Ларгото“ министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще участва в празника по 

повод Международния ден на детето, организиран от Държавната агенция за закрила на детето под надслов 
„Нека всеки ден да е ден на детето“. 
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- Във връзка с 1 юни Международния ден на детето във военни формирования в различни гарнизони на страната 
ще се проведе Ден на отворени врати. 

- От 11.00 часа в двора на БНР ще се проведе празник „Ние, децата в БНР“ 
- 10.00- 12.30 часа на площад Славейков ще се проведе инициативата В Деня на детето - „Чети, играй и твори на 

площад Славейков“. 
- От 11.00 часа под куполите на Ларгото Столична община съвместно с преподавателите и учениците от 143-то ОУ 

„Георги Бенковски“, под патронажа на Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков ще изнесат 
концерт и благотворителна изложба базар на детски рисунки и макети „София- Град на бъдещето“. 

- От 9.00 до 9.40 часа, в МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22 заместник министър-председателят по климатични 
политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и УНИЦЕФ България ще участва в представянето 
на международното изследване на изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“ на тема „Места и 
пространства: Околната среда и благосъстоянието на децата 

- От 7.00 часа в 76 ОДЗ „Сърничка“ (Сграда 2) по случай Международния ден на детето, Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“ обръща внимание на най-малките с интересна демонстрация. 

- От 16.00 до 18.00 часа на територията на училище “Цар Симеон Велики” в с. Иваняне, ул. “Св. св. Кирил и Методий” 
66 Тервел Пулев ще гостува на учениците и родителите в столичното училище “Цар Симеон Велики” на Деня на 
детето - 1 юни. Боксьорът ще се включи в спортните активности на специалния празник на училището под надслов 
“Мама, тати и аз”. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Международният дом на учените ще бъде открита научната конференция „ТРАНСФОРМАЦИЯТА 
НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА". 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа пред БиблиоПощата официално ще открием „Лято с Библиотеката“ 2022 г. 
*** 
Враца. 

- От 21.00 часа във Враца президентът Румен Радев ще участва в честването на 146 години от подвига на поета и 
революционер Христо Ботев и неговата чета. Държавният глава ще произнесе слово по повод Деня на Ботев и на 
загиналите за свободата и независимостта на България, а на площад „Христо Ботев“ в града ще бъде проведена 
тържествена заря-проверка. 

- От 10.30 часа областният управител Стефан Красимиров ще се включи лично в НТП „По пътя на Ботевата чета от 
Козлодуй до Околчица“ под патронажа на Министър-председателя на Република България г-н Кирил Петков. 

*** 
Калофер. 

- От 21.00 часа военнослужещи и военният духов оркестър от състава на 61-а механизирана бригада – Карлово ще 
участват в тържествената проверка (заря), с която ще бъде отбелязан Денят на Ботев и на загиналите за свободата 
и независимостта на България. 

 *** 
Кюстендил. 

- От 16.30 часа в парка пред Обреден дом започва Детски празник, организиран от Община Кюстендил и Обединен 
детски комплекс Кюстендил, със съдействието на Областен информационен център Кюстендил; Национален 
земеделски музей - София, Областен съвет на БЧК - Кюстендил и Smarty Kids – Кюстендил. Програмата включва 
награждаване на лауреатите от конкурса „Кюстендил, това е моят град“, анимация и игри с награди, арт 
работилници и ателиета. 

- От 17:30 ч , в обновения парк пред Обреден дом – Кюстендил, Областен информационен център – Кюстендил ще 
проведе събитие на открито. Събитието се организира съвместно с Община Кюстендил, която предвижда 
развлекателна програма по повод 1-ви юни, Международен ден на детето. Експертите на Областен 
информационен център – Кюстендил ще бъдат на разположение на всички, които проявяват интерес и имат 
въпроси, свързани с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране и с предвижданията за 
новия програмен период 2021-2027 г. Подготвени са информационни и рекламни материали. 

*** 
Монтана. 

- От 18.00 часа в голямата зала на Младежкия дом ще се състои детски празник по повод 1-ви юни – 
Международния ден на детето 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа президентът Румен Радев ще посети Пловдив, където ще участва в откриването на XV Международно 
изложение „Хемус 2022 – отбрана, антитероризъм и сигурност“. 

- От 13.30 часа, в хотел „Маринела“ в София държавният глава ще участва в Международна конференция по пътна 
безопасност на тема „Визия Нула за Балканите“. Форумът се провежда под патронажа на държавния глава. В 
рамките на конференцията представители на централната и местната власт, както и български и чуждестранни 
експерти по пътна безопасност ще дискутират възможни съвместни действия за подобряване безопасността на 
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движение по пътищата. Организатори на форума са Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“ и 
Международната пътна федерация. 

- От 10.00 часа Министърът на отбраната Драгомир Заков ще открие международното изложение за отбранителни 
продукти „Хемус 2022” 

- От 11.00 часа пред Виенския павилион в Цар Симеоновата градина ще се проведе детски празник, заедно с 
добрият приятел на децата мечока Прегръдко.  

*** 
Стара Загора. 

- По случай 1 юни- Международен ден на детето, от 10:00 до 15:00 часа Втора Тунджанска бригада организира Ден 
на отворените врати. 

*** 
Хасково. 

- От 11,00 часа - сцената в Градската градина – „Пеперудена магия“ – един вълшебен спектакъл на театър „Дани и 
Деси“ – подарък за всички деца, които обичат приказки, приключения и весели истории. 

- От 12,30 часа – „Островът на късмета“ – детско шоу с изненади и награди с любимите актьори Силвия Предова и 
Янко Митев. Елате да играем, да пеем, да се забавляваме заедно – малки, големи и много много големи деца! 

- От 17,00 часа – „Празник на Детето. Празник на мира!“ „Калиенте“ на живо от #Кенана 
*** 
Ямбол. 

- От 11:00 часа клуб „Пейнтбол Ямбол – Paintball Legion“ ще изгради обезопасена зона за демонстрации срещу 
Лятното кино в Градския парк, в която безплатно ще представи играта пейнтбол на възрастни и деца над 
петгодишна възраст. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- Антикризисните мерки – докога ще растат цените и трябва ли да има промяна в пакета 
- Ще приемем ли еврото по план – на живо от парламента 
- За назначенията в горите, за незаконната сеч и цените на дървесината – заместник-министърът на земеделието 

Валентин Чамбов 
- Ситуацията с украинските бежанци. За часове напуснаснаха хотели по морето. Накъде поеха 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- От морските хотели до палатките и фургоните. Има ли краен срок гостоприемството за бежанците – коментар на 

Цветеслава Гълъбова и Евгений Дайнов 
- Бизнес със смърт. Стотици сигнали от хора, които се съмняват, че близките им не са били кремирани, а погребани 

в гората 
- Лекари вадят все по-необичайни предмети, погълнати от малки деца. Защо всеки трети случай се оказва фатален 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пълномощник на "Възраждане" и стар клиент на КПКОНПИ замесени в аферата "Хемус" 
в. Труд - Идва рецесия и високи лихви 
в. Телеграф - Бие ни градушка като по Яворов 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Кабинетът връща украинците в реалността, те масово пък връщат зелените си карти 
в. 24 часа - През юли София ще има първия линеен парк 
в. Труд - Велопатрули ще помагат на спасителите по плажа 
в. Телеграф - Получаваме отсрочка за ембаргото над руския петрол 
в. Телеграф - Нощна смяна за едно кафе отгоре 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Николай Димитров, социален психолог: Развод във властта ще има, когато се появи разбидомницата - 
фигура извън връзката, която иска своето и знае как да го получи. Още е рано 
в. Труд - Доц. Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд": Машините и Радев поднесоха победата на "Продължаваме 
промяната" 
в. Телеграф - Д-р Георги Стаменов, основател на болница Надежда: Даваме възможност на пациенти с Рак и ХИВ да имат 
деца  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бъркотията с бежанците и липсата на жилищна политика 
в. Труд - Три дена аху-иху, после тихо 
в. Телеграф - Омагьосаният кръг на пазара на труда 

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

