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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ АИКБ с мрачна прогноза: Няма изглед за по-добри времена, мерките срещу кризата са предизборни 
Мерките не са достатъчно фокусирани, защото тези мерки увеличават паричното предлагане на доходите в най-
нискодоходните групи,, посочи Добрин Иванов 
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. 
 
Tribune.bg 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Мерките срещу кризата са предизборни 
„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 нямат 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. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Кирил Петков ще посети Словакия 
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде на посещение в Словашката република на 2 и 3 юни. 
Премиерът ще участва в 17-ото издание на Глобалния форум по сигурността „ГЛОБСЕК“ – една от утвърдените 
международни конференции по сигурност. За поредна година събитието ще събере стотици участници от цял свят, 
включително над 30 държавни и правителствени ръководители, министри на външните работи и на отбраната. 
Тазгодишното издание на форума е посветено на темата „Изграждане на устойчивост в разделения свят“. Водещ акцент в 
дискусиите ще бъде войната в Украйна и реакцията на глобалната демократична общност на руската агресия. 
В първия ден от форума министър-председателят Кирил Петков ще участва в лидерския панел „Реалността за сигурността 
по източната граница на ЕС“ заедно със словашкия премиер Едуард Хегер и с премиера на Латвия Кришянис Каринш. 
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В рамките на визитата си в Братислава Петков ще проведе редица двустранни срещи, включително с министър-
председателя на Словашката република. 
В Братислава премиерът Кирил Петков ще бъде придружаван от министъра на отбраната Драгомир Заков. 
 
√ Георги Гьоков: Ще искаме 10% увеличение на заплатите в държавния сектор от 1 юли, няма да има второ увеличение 
на минималната заплата 
Социалното министерство ще поиска увеличение на заплатите на работещите в държавната сфера от поне 10% от 1 юли, 
обяви в "Денят започва" министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. Това ще стане с актуализацията на 
бюджета. 
Второ увеличение на минималната работна заплата тази година едва ли ще има заради възражения от страна на 
работодателите и Министерство на финансите, допълни той. Данъците ще останат на същото ниво. Минималната пенсия 
ще бъде увеличена с 10%. Така ще с добавката ще стане 467 лева. 
От 1 юли се очаква да влязат в сила и данъчните облекчения за семейства с деца, които ще се приспадат на всеки три 
месеца, а не веднъж годишно, както беше досега. По какъв механизъм ще се случва това ще определи НАП. 
Работи се и върху идеята максималният осигурителен доход да е обвързан със средната работна заплата като тя се умножи 
по 2,2. 
"Тези мерки за подпомагане в кризата не са антиинфлационни, а антикризисни. Те са в подкрепа на всички хора. Те са 
антикризисни социални мерки за българите и за бизнеса да могат да минат по-леко през кризата. Не са мерки "на 
парче", защото всички предложения на коалиционните партньори бяха събрани, дебатирани и бяха приети тези, 
около които имаше консенсус. Така че аз не бих нарекъл това работа "на парче". Работа "на парче" е, когато някой 
предприема действия без посока, а това са координирани мерки", заяви той. 
Министър Гьоков все пак се съгласи с критиката, че антикризисните мерки ще са по-малко ефективни при по-бедните. 
"Визията ми е, че трябва да се подпомагат тези, които са в най-голяма нужда, но социалната система в България е 
тромава и работи на солидарен принцип. На тази база не можем да се ориентираме кой може да се оправя с кризата 
и кой не. Затова се налага да подкрепяме повече хора или всички. Няма как да няма ефект от това, въпреки че ефектът 
ще е по-малък за тези, които имат повече нужда и много по-голям, дори ненужен за тези, които могат да се оправят 
с кризата", призна той. 
Затова от социалното министерство предвиждат реформа, която ще започне в началото на следващата година с пари от 
Плана за възстановяване и устойчивост. 
"Ние сме започнали реформа в социалната система, включително цифровизация на процеси, които ще бъдат бързи и 
които с едно натискане на бутона, да знаем този човек може ли да се справя сам в живота по време на криза или не и 
да подпомагаме конкретно него", изтъкна Гьоков. 
За социалната сфера там се предвиждат 1,2 млрд. лева. Парите ще се използват за реформа в социалното подпомагане, 
подобряване на условията в социалните домове и повишаване на квалификацията на хората без работа. 
Към 25 май Агенция по заетостта е намерила работа на 3500 украински граждани, заяви Гьоков. Готов е и проектът за 
предоставяне на бежанците на помощ за наем на жилище от 400 лв. месечно, които да се изплащат през работодател. 
По думите на социалния министър правителството до момента се справя перфектно с бежанската криза като е 
предоставило едни от най-добрите условия, които биха могли да бъдат предоставени. 
"Какво се случи – не съвпаднаха желанията и очакванията на украинските граждани с условията, които им се 
предлагат в момента. Но аз продължавам да твърдя, че това, което им предлагаме, е най-доброто, което може да 
предложи държавата и е по-добро от това, което се предлага в други страни", каза Георги Гьоков. 
Според него по казуса се води очерняща кампания от страна на една от политическите сили у нас. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Любомир Каримански: Твърдо сме "За" въвеждането на еврото 
Твърдо сме за въвеждането на еврото. Това заяви в "Денят започва" Любомир Каримански, депутат от ИТН и 
председател на бюджетната комисия в НС. Необходимо е обаче да има широкомащабна информационна кампания, да 
се изпълнят определени критерии, да се дефинират ползите и рисковете, допълни Каримански. 
По думите му оперативно и технически сме готови, но най-неподготвени сме на политическо ниво, тъй като липсва 
следването на стратегически план за еврото. 
Показа хърватската стратегия за приемане на еврото, която е разработена април 2018 г. Каза, че и в България е имало 
наченки за такива планове през 2017 г. и 2018 г., но около пандемията фокусът е бил изместен. 
В един такъв план важно е съдържанието, в него има посочени всички ползи, разходите, рисковете, така че обществото да 
е спокойно. Това искаме и ние, не е задължително техническият и оперативен план да изостава, ние сме много по-напред 
с него. 
Според Каримански референдумът сам по себе си не работи в полза на гражданите, а ако по темата се използва 
референдум, то ще се изгуби време. Обществото трябва да е спокойно за плюсовете и минусите от въвеждането на еврото, 
каза още Любомир Каримански. 
Той отчете липсата на действия по закона за КПКОНПИ. 
 
√ Въпросът с РСМ не може да се реши до края на френското председателство, заяви министър Генчовска 
Въпросът с Република Северна Македония не може да се реши до края на френското председателство на Съвета на ЕС, 
заяви министърът на външните работи Теодора Генчовска пред журналисти преди началото на заседание на 
парламентарната комисия по външна политика, помолена за коментар по темата. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/georgi-gyokov-shte-iskame-10-uvelichenie-na-zaplatite-v-darzhavniya-sektor-ot-1-yuli-nyama-da-ima-vtoro-uvelichenie-na-minimalna-1196779news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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"Чухте и след коалиционния съвет, че разчитат на МВнР, както премиерът, така и началникът на кабинета на премиера. За 
съжаление обаче екипите на премиера продължават по различен начин да саботират процеса", каза министърът. 
"Провеждат разговори с нашите партньори от ЕС, опитваме се чисто професионално да водим тези разговори, но 
научаваме по страничен начин, че се водят и паралелни разговори от съветници на премиера", посочи външният министър. 
На въпрос може ли премиерът да елиминира външно министерство по темата Република Северна Македония Генчовска 
каза, че "няма шанс външно министерство да бъде заобиколено". 
Попитана дали Министерството на външните работи трябва да изготви доклад за напредъка в отношението между двете 
страни, Теодора Генчовска отговори, че това може да стане, ако се проведе Консултативен съвет по национална сигурност, 
което е в прерогативите на президента, и той поиска такъв доклад от външно министерство. 
Президентът е в правото си да поиска такъв доклад от всички членове на КСНС, допълни тя. 
 
√ 99-и ден от войната в Украйна - продължават боевете за град Северодонецк 
В 99-ия ден от войната в Украйна - битката за източния украински град Северодонецк продължава. 
Украйна контролира около 20 процента от територията му. Управителят на Луганска област, в която се намира 
Северодонецк, заяви, че под местния химически завод за азот се укриват цивилни. Точният им брой не е известен. 
Бомбоубежищата не са големи, както в Азовстал, уточни управителят на областта. Според него в завода все още може да 
има запаси от опасни химикали. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всеки ден силите на Украйна губят по 100 души, а ранените на ден 
са около 500. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев ще участва в международна конференция, посветена на автоиндустрията 
Президентът Румен Радев ще участва в откриването на международна конференция в София, посветена на автомобилната 
индустрия. 
Форумът ще събере представители на автомобилния сектор от Южна и Източна Европа. Сред основните теми на 
конференцията са развитието на автомобилния софтуер, бъдещето на автономните автомобили и дигитализация на 
производствените процеси. Страната ни има потенциал за развитие в сектора, смята президентът Румен Радев: 
"България има своя голям шанс, защото настоящето в автомобилната индустрия - това е развитие на изкуствения интелект, 
повече алгоритъм и софтуер. Ние наистина изостанахме от редица други европейски държави в производството на 
автомобили, ние започнахме преди 10-15 години, но набираме много бързо скорост. Не сме минали още, не знам дали 
това ще стане факт, към производство на цели автомобили, но имаме огромния шанс, тъй като не сме заложили тежка 
инфраструктура да прескочим този етап и да отидем там, където е нашата сила - софтуер, алгоритми, изкуствен интелект". 
 
√ Почитаме Ботев и загиналите за свободата на България 
Почитаме паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.  
Точно в 12.00 часа, в продължение на 2 минути, сирените в цялата страна ще звучат с прекъснат сигнал. 
При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места, с изключение на влаковете, 
следва да спрат и да останат на място. 
С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица във Врачанския Балкан ще бъде отбелязан Денят на Ботев и 
загиналите за свободата и независимостта на България.  
Всенародното поклонение ще започне с молебен за България, отслужен от врачанския митрополит Григорий.  
Слова ще произнесат кметът на Враца Калин Каменов и министър-председателят Кирил Петков. Той ще поздрави 
участниците в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица. Ще има изпълнения на 
Ботеви стихотворения.  
Преди сирените в 12 часа, с военен ритуал в подножието на величествения паметник на емблематичния връх ще бъдат 
поднесени венци и цветя на признателност. 
По традиция във всенародното поклонение участват стотици родолюбиви българи. 
"Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички 
тези млади момчета и дано в 12 часа, когато засвирят сирените, всички да спрем и да помислим за малко". 
Празник в Смолян 
И община Смолян ще почете 146-та годишнина от гибелта на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 
България. Програмата ще започне с поклонение пред Паметника-костница на връх Средногорец. Честванията ще 
продължат на Стария център в Смолян пред паметника на Христо Ботев. 
Поклонение в Калофер 
В родния град на поета революционер - Калофер, ще се състои митинг поклонение. Преди това от Националния музей 
"Христо Ботев" с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета.  
Точно в 12 ч. пред мемориалния комплекс "Христо Ботев" с минута мълчание ще бъде отдадена почит на героите, загинали 
за свободата на България.    
Церемония в София 
Церемония, посветена на годишнината от гибелта на Христо Ботев, ще има днес в столицата пред бюст-паметника на 
революционера в Борисовата градина. В програмата ще участва актрисата Силвия Лулчева, мъжки вокален ансамбъл 
"България" с диригент Валентин Бобевски и Гвардейския представителен духов оркестър. 
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√ Порицание за депутатите Искрен Митев и Костадин Костадинов 
Въз основа на правилника за организация дейността на Народното събрание и конкретно чл. 156 налагам мярката 
"порицание" за народните представители Искрен Митев и Костадин Костадинов.  
Това съобщи днес зам.-председателят на НС Кристиан Вигенин след вчерашното спречкване между Митев и Костадинов, 
което ескалира в напрежение между парламентарните групи на "Продължаваме промяната" и "Възраждане". 
Чл. 156 гласи, че председателят налага наказание на народен представител, който нарушава реда на заседанието или е 
създал безредие в залата, поясни Вигенин. 
В 3-дневен срок те могат да възразят пред председателя на Народното събрание 
 
√ България изпълнява три от 4-те критерия за приемане на еврото 
България изпълнява три от четирите икономически критерия за конвергенция, необходими за присъединяване към 
еврозоната, се казва в разпространен с доклад на Европейската комисия. 
Въпросните критерии гарантират, че дадена държава членка е готова да въведе еврото и че присъединяването ѝ към 
еврозоната няма да доведе до рискове за икономиката на самата държава членка или на еврозоната като цяло. 
Страната ни изпълнява критериите за стабилни и устойчиви публични финанси, за стабилност на валутните курсове и за 
дългосрочни лихвени проценти. 
България не изпълнява критерия за ценова стабилност. Средният процент на инфлация в България за 12-те месеца до 
април 2022 г. е 5,9%, над референтната стойност от 4,9%. Комисията предвижда той да остане над референтната стойност 
през следващите месеци. 
В икономическата прогноза на Комисията за пролетта на 2022 г. се предвижда инфлацията да се ускори значително от 2,8% 
през 2021 г. до 11,9% през 2022 г., като постепенно ще намалее до 5,0% през 2023 г. Очаква се основната инфлация да се 
увеличи и да остане повишена поради постоянно по-високите разходи за енергия и други междинни продукти, очаквани 
увеличения на регулираните цени на газа и отоплението, както и по-високи международни цени на храните. Относително 
ниското ниво на цените в България (около 52% от средното за еврозоната през 2020 г.) предполага значителен потенциал 
за сближаване на ценовите нива в дългосрочен план, посочва ЕК в своя доклад. 
Законодателството в България – по-специално Законът за Българската народна банка – не е напълно съвместимо със 
задължението за спазване по чл. 131 от Договора за функционирането на Европейския съюз (TFEU - Treaty on the Functioning 
of the European Union), се посочва още в доклада на ЕК. 
Съществуват несъвместимости и несъвършенства в областите на независимостта на централната банка, забраната за 
парично финансиране и интегрирането на централната банка в Устава на Европейската система на централните банки 
(ESCB) към момента на приемане на еврото по отношение на задачите, определени в член 127 (2) от TFEU  и член 3 от 
Устава на ESCB/ECB. 
В светлината на своята оценка относно правната съвместимост и изпълнението на критериите за сближаване и като взима 
предвид допълнителните релевантни фактори, Европейската комисия счита, че България не отговаря на условията за 
приемане на еврото. 
Хърватия е единствената страна-кандидат за еврозоната, която изпълнява и четирите критерия. Заключението на 
Комисията е, че е готова да въведе еврото на 1 януари догодина. Така страните членки на ЕС, които използват единната 
европейска валута, ще станат 20. 
Докладът на Комисията за конвергенцията за 2022 г. оценява напредъка на седемте страни, които още не са въвели еврото 
- България, Румъния, Хърватия, Чехия, Полша, Унгария и Швеция. 
Съветът на ЕС ще вземе окончателното решение за Хърватия през първата половина на юли, след като въпросът бъде 
обсъден от Еврогрупата и Европейския съвет. Европейският парламент и Европейската централна банка също трябва да 
дадат своите мнения. 
Целият доклад на Европейската комисия може да видите ТУК. 
Еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони припомни, че всички страни, които в момента са извън еврозоната, в 
т.ч. и България, са поели правно обвързващ ангажимент да се присъединят към нея на определен етап. Това стана при 
представянето на доклада на Еврокомисията за изпълнението на критериите от Маастрихт. 
Еврокомисар Джентилони припомни, че единствено Дания прави изключение и съответно не е включена в доклада за 
конвергенцията, който обхваща 7-те страни в ЕС извън еврозоната - България, Румъния, Хърватия, Чехия, Полша, Унгария 
и Швеция. На този етап единствено Хърватия изпълнява и четирите критерия и затова може да въведе еврото от 1-ви 
януари догодина. За България той подчерта: 
"Макар че нито една от тези страни на този етап не изпълнява всички критерии, България се надява да се присъедини към 
еврозоната от 2024-та година. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с България, както правихме и с Хърватия, 
за да подкрепим усилията й да постигне това. Тази цел е само на една ръка разстояние при положение, че покрие всички 
критерии". 
Същевременно еврокомисар Джентилони заяви, че Хърватия трябва да направи необходимите реформи и инвестиции за 
ускоряване на растежа, а също така  да провежда предпазлива фискална политика, за да има гаранции, че икономиката й 
ще просперира, след като се присъедини към еврозоната. 
 
√ Надежда Йорданова: Законодателство "Магнитски" трябва да има, но да е добро 
"Изцяло нова процедура среща много сериозни проблеми от гледна точка не само на Конституцията, но и на 
Европейската конвенция за правата на човека" 
Интервю на Силвия Великова с Надежда Йорданова 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip179_en.pdf
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"Няма да се откажем да работим по тази тема – законодателно решение трябва да има, но то трябва да е добро." това 
заяви пред БНР министърът на правосъдието Надежда Йорданова относно законодателство тип "Магнитски" в български 
вариант. 
Попитана дали това следва да стане в отделен закон или с разпоредби във вече действащи Надежда Йорданова изтъкна: 
"Трябва да има законодателна уредба. Изключително труден за решаване е този въпрос от законодателна гледна точка. 
Продължава да няма консенсус по какъв ред трябва да подходим, каква да е точно процедурата. Изработването на изцяло 
нова процедура среща много сериозни проблеми от гледна точка не само на Конституцията, но и на Европейската 
конвенция за правата на човека". 
Ограничаването на правото на собственост и свободната стопанска инициатива не може да бъде основано на 
предположения и неограничено във времето, отбеляза министърът на правосъдието в предаването "Преди всички". 
В момента това не е приоритет за ведомството, уточни Йорданова. 
"Текста, който се появи в медиите, във вида, в който се появи в медиите, го видях от медиите. Преди това съм виждала 
различни текстове. Вариации на този текст съм виждала. Точно този текст го видях от медиите", настоя тя. 
Правосъдното министерство е разписало като срокове заложените в коалиционното споразумение и Плана за 
възстановяване и устойчивост, съобщи Йорданова. 
Законопроектът за търсене на отговорност на главния прокурор трябва да е готов до края на юни и да стане действащо 
право от началото на следващата година. Антикорупционното законодателство трябва да бъде прието през септември, 
през юли трябва да се приемат измененията в Търговския закон за несъстоятелността, а до края на годината трябва да 
бъде приета и реформата във връзка с медиацията. 
Около антикорупционния орган тече дебат – едната група спорни въпроси засяга състава и начина на вземане на решения, 
другата група касае разследващите функции на инспекторите, поясни Надежда Йорданова.  
"За да не бъде този орган бухалка, изключително важно е да има ефективен и бърз съдебен контрол върху актовете и 
действията. Това е най-добрата гаранция", категорична бе министърът. 
По темата със закритото специализирано правосъдие и дали трябва да се удължи преходния период за предаване на 
висящите дела Йорданова подчерта, че засега не предвижда конкретно законодателно предложение в тази посока. 
"Към настоящия момент не виждам основания за удължаване", разясни Йорданова. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ България е изнесла оръжие за 177 млн. евро от началото на годината 
Министерството на отбраната работи върху инвестиционен план програма за превъоръжаване на армията. 
Това каза зам. министър Станимир Георгиев на изложението "Хемус".  
Планът е за период от 10 години и трябва да осигури максимално участие на българската оръжейна индустрия в проектите.  
България е осъществила оръжеен износ за 177 милиона евро от началото на годината.  
За този период са издадени разрешителни за 504 милиона евро. Това съобщи Калоян Методиев, началник на политическия 
кабинет на министъра на икономиката. 
Изложбата ХЕМУС се провежда под мотото „Отбрана, антитероризъм и сигурност“.  Акцент в представянето на 
изложителите са възможностите за участие в основните проекти за модернизация на Българската армия.  
В рамките на изложението ще се състои международна научна конференция, организирана от Института по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров“, както и демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен 
полигон „Змейово“. 
Очаква се на откриването на изложението да присъстват президентът Румен Радев и военният министър Драгомир Заков. 
 
√ Ученик от Кюстендил спечели Националния конкурс „Гимназист_Програмист“ 
Радин Тихолов от ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил, е големият победител в Националния ученически конкурс 
"Гимназист_Програмист" на Издателска група "Просвета" за ученици от 8. до 12. клас. 
"Решихме, че всеки един от тях за да покаже най-доброто от себе си, трябва да го предизвикаме по един малко по-различен 
начин, не просто да го изпитаме в училище. Бяхме изненадани колко много деца от цялата страна се включиха“, каза 
Владимир Кръстев от ИГ "Просвета". 
Радин спечели състезанието в конкуренция с близо 50 гимназисти от цялата страна. 
Учениците имаха за задача да създадат по предварително задание компютърна образователна игра за деца от 2. клас по 
математика или по български език за ученици от 1. до 4. клас. 
Радин представи 3D компютърна образователна игра по математика и спечели наградата за първо място от 1000 лв., както 
и едногодишен безплатен достъп до платформата "е-просвета". 
Всички участници в състезанието също получиха едногодишен достъп до "е-просвета" и грамоти. 
"Обратната връзка от учители и от родители е това, което на нас ни дава тази сигурност, че сме на прав път, правейки 
електронни образователни платформи. Ако технологията е използвана правилно, ако е насочено детето, с помощта на 
образователните продукти, тогава технологията не трябва да бъде нещо, от което ние да се отричаме и да се страхуваме", 
добави Владимир Кръстев. 
 
√ Морската икономика на Варна - нереализирани възможности 
Варна не използва изцяло потенциала на Черно море. Това мнение изрази търговският директор на кораборемонтна и 
корабостроителна компания Калоян Гунчев по време на среща на бизнеса в града, организирана от Капитал. Според Гунчев 
страната ни в момента може да привлече нови пазари в кораборемонта. 

https://bnr.bg/post/101656046
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Строгите мерки срещу ковид-19 в Китай са пренасочили много кораби към Черно и Средиземно море и са повишили 
интереса към България за кораборемонт и корабостроене. Основен наш конкурент в момента е Турция, защото освен 
традиции в сектора тя има предимството на евтината турска лира и ниските цени на материалите, подчерта Калоян Гунчев, 
търговски директор на "Булярд Корабостроителна индустрия": 
Според Гунчев страната ни трябва да засили позициите си в пристанищната дейност заради затворените кораборемонтни 
заводи и пристанища в Украйна: 
"Във Варна не е особено добре инфраструктурата. Аз лично минах вчера през пристанище Варна-Изток, беше изцяло 
празно. Предвид това, че половината пристанища в Черно море са затворени и нашето е празно, достатъчно добре говори 
за обстановката", заяви Калоян Гунчев. 
Рибарството и рибопреработването ще се развият бурно и ще наваксат изоставането си с големи темпове, прогнозира 
Георги Гавазов, основател и изпълнителен директор на компания за производство на деликатеси от черноморски риби. 
В последните години цените и уловът на риба са непредвидими, каза още Гавазов. Той посочи, че черноморските ни 
продукти са на световно ниво, а някои дори го превъзхождат. 
"Черноморската мида като вкусови качества и параметри е една от най-добрите, които сме пробвали. Има един човек не 
далеч оттук в Кранево, който произвежда стриди и ги изнася за Нормандия. Основният улов, който излиза от България, 
служи основно за фураж", каза още Георги Гавазов. 
Целия репортаж, чуйте в звуковия файл. 
 
√ Международно изложение за чиста храна откриват в Добрич 
Международно изложение ще представи традициите в производството на чиста храна в регион Добрич. Инициативата 
събира производители от четири страни – България, Гърция, Румъния и Молдова, а организатор е Висшето училище по 
мениджмънт със съдействието на Фермерския пазар в Добрич. 
Изложението на чисти храни и напитки ще се проведе днес в Етнографския комплекс „Стария Добрич“. Събитието събира 
на едно място фермерско изложение, песни и танци, презентации и сесии за работа в мрежа. Официалното откриване е в 
10.30ч., предвидени са и срещи между международните производители и посетителите. 
В 13.30 на площада пред часовниковата кула, учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ ще поднесат специален поздрав 
към международните гости чрез фолклорен етюд с музика и танци от Добруджа. 
В специална сесия за работа в мрежа участващите производители от 4 страни ще дискутират възможностите за общи 
дейности, вдъхновени от плодородната земя и гостоприемството на Добрич. 
 
√ Европейската комисия одобри въвеждането на еврото в Хърватия от догодина 
Европейската комисия одобри въвеждането на еврото в Хърватия от догодина. 
Междувременно от Европейската централна банка също подчертаха, че страната, която заедно с България се присъедини 
към обменно-валутния механизъм ERM II през юли 2020-та година, може да стане 20-тият член на еврозоната. 
След като оценката на Комисията бъде одобрена от лидерите на ЕС през юни, финансовите министри на Съюза ще 
определят през юли обменния курс, по който хърватската валута, куната, ще бъде конвертирана в евро на 1 януари 2023 г. 
След това Хърватия ще има шест месеца за практическа подготовка за смяната на валутата. 
"Днес Европейската комисия заключи, че Хърватия е готова да приеме еврото на 1 януари 2023 г., с което броят на 
държавите членки на еврозоната става двадесет“, се казва в изявление на изпълнителния орган на ЕС. 
В съобщението на Европейската централна банка се обръща внимание на степента на готовност за въвеждането на 
единната европейска валута на страните, които още са извън еврозоната. То е базирано на формалните критерии от 
Маастрихт, като за България се подчертава, че през последната година годишната инфлация е над референтната стойност 
от 4,9 на сто. Тя се формира всяка година на база на представянето на трите държави с най-добри показатели. 
Във вторник гуверньорът на БНБ Димитър Радев изрази становище, че "не изключва по-благоприятно" третиране на 
България за инфлационния критерий. Индикативната дата България да въведе еврото е януари 2024-та. 
 
√ ЕК е одобрила полския план за възстановяване и устойчивост въпреки съмненията за реформи 
Европейската комисия одобри дълго отлагания план за възстановяване и устойчивост на Полша, който ще отключи 
милиарди евро за Варшава, въпреки съмнения в Брюксел относно ангажимента на страната към реформи, свързани с 
върховенството на закона, съобщават "Файненшъл таймс" и Ройтерс. 
Еврокомисарят по икономика Паоло Джентилони потвърди, че Комисията е одобрила плана след среща на колегията си в 
Брюксел в сряда следобед. 
Решението беше прието въпреки противоположните гласове на Маргрете Вестагер и Франс Тимерманс - двама от тримата 
изпълнителни вицепрезиденти на комисията, според три източника на "Файненшъл таймс", запознати с въпроса. 
Очаква се утре председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен да пътува до Варшава, за да потвърди официално одобрението, 
което също трябва да бъде одобрено от държавите членки на ЕС. 
През май 2021 г. Варшава представи предложението си за своята част от фонда NextGenerationEU на обща стойност 800 
млрд. евро, в рамките на който на Полша се падат 35,4 млрд. евро. Полша ще получи 23,9 млрд. евро безвъзмездни 
средства и 11,5 млрд. евро заеми в рамките на няколко години. 
До днес планът за възстановяване и устойчивост на Варшава беше задържан с оглед на продължителен спор с Комисията 
относно полските правила, подкопаващи независимостта на съдебната й система. 
Миналата година Фон дер Лайен изложи три ключови промени, които Брюксел иска да види като условия за плащания по 
полския план за възстановяване: разпускане на Камарата, имаща правомощие да наказва съдиите, преразглеждане на 
дисциплинарния режим и възстановяване на уволнените съдии. 

https://bnr.bg/post/101655203/novi-pazari-v-koraboremonta
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Комисията беше въвлечена в преговори с Варшава относно включването на тези реформи в нейния план за възстановяване 
и устойчивост като условия за неговото одобрение и за стартиране на плащанията. 
Някои представители на ЕС обаче се съмняват дали Полша наистина е ангажирана с реформирането на режима на 
върховенството на закона. 
Средствата обаче няма да стигнат до страната, преди да бъдат извършени реформи в съдебната система, обяви Брюксел.  
 
√ Датчаните подкрепиха присъединяването на страната си към общата европейска отбранителна политика 
Около 67 процента от датчаните са подкрепили присъединяването на страната си към общата европейска отбранителна 
политика. Това сочат данните от референдума по въпроса при 97 процента преброени гласове. 
Резултатът означава, че Копенхаген вече може да участва в съвместни европейски военни операции и да сътрудничи за 
развитието на военния капацитет на общността .Датското правителство и повечето партии подкрепят подобна стъпка и 
само три формации, намиращи се в двата края на политическия спектър, се обявиха против.  
В продължение на 30 години Дания беше изключение от отбранителната политика и предишни гласувания показваха, че 
хората искат да запазят това положение. Руската инвазия в Украйна обаче промени ситуацията.  
Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел приветстваха 
резултатите и ги определиха като исторически избор за Дания.  
 
√ Италия отбелязва Деня на републиката 
В Италия 2 юни е официален празник. Това е Денят на републиката, установен от референдум след Втората световна война 
- през 1946 г. 
Честването на Деня на републиката започна снощи с официален прием и концерт  в президентския палат "Куиринал", 
където президентът на Италия  Серджо Матарела прие дипломатическия корпус, акредитиран в страната. 
Днес в Рим предстои тържествена церемония на "Олтара на Родината" и военен парад под надслов "Заедно в защита на 
мира", в който ще участват 5000 военни и цивилни в присъствието на президента на страната Серджо Матарела, премиерът 
Марио Драги и други официални лица. 
Празникът се превърна за италианците и във възможност за кратка ваканция. Над 14 милиона души уловиха мига 
избирайки родината си,  което доведе до икономически ефект от 6 милиарда евро. 
Предпочитанията са към морските курорти където в края на седмицата ще се отбележи началото на летния сезон. 
 
√ ООН регистрира Турция с ново име 
От днес англоезичното наименование на Турция (Turkey) ще се изписва като Тюркийе (Turkiye). Това заяви говорителят на 
ООН Стефан Дюжарик. 
В изявление за Анадолската агенция Дюжарик, каза, че организацията е получила писмо от турския външен министър 
относно промяна в името на страната и промяната влиза в сила от деня на получаване на писмото. 
В международната кореспонденция и в медиите англоезичното наименование на югоизточната ни съседка вече ще се 
изписва като Тюркийе (Turkiye). 
Президентът Реджеп Ердоган по-рано издаде указ за замяна на англоезичната версия Turkey с името Тюркийе (Turkiye) на 
английски, френски и немски, както и на други езици, като Turkiye ще се използва и в етикетите на продуктите за износ. 
 
Сега 
 
√ Радев каза "не" на Макрон за Северна Македония 
Намекна и за референдум по темата 
"Няма условия за моя визита", заяви вчера президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив по повод 
евентуално негово посещение във Франция, свързано с темата за Северна Македония. И обясни: "Няма напредък по 
откритите въпроси между София и Скопие. Искам да видя реални резултати. Оценявам ангажираността и усилията на 
нашите европейски партньори". 
Успоредно, държавният глава стрелна леко министър-председателя: "Що се отнася до убеждението на премиера Кирил 
Петков, че последната инстанция по темата Република Северна Македония е парламентът, трябва да уточня, че последната 
инстанция винаги е народът и за неговото консултиране има конституционни механизми". 
Тези думи развиха интересен паралелен сюжет. Попитан от репортерите референдум ли има предвид, Радев отвърна, че 
следи внимателно позициите на партиите, а и всички българи ги следели. Реално за народно допитване са споменавали 
досега "Възраждане" и ВМРО. Попитан отново дали говори за референдум, Радев контрира, че не той, а те, тоест питащите 
репортери, говорят. Накрая ги посъветва да се поинтересуват какви са конституционните механизми да се чуе мнението 
на хората. Така идеята за референдум остана като намек.    
Миналата седмица стана ясно, че е обсъждана обща визита на президента, премиера и външния ни министър във Франция. 
Там е трябвало да бъде одобрено предложението на президента Емануел Макрон за вдигне на ветото за започване на 
преговорите със Северна Македония за членство в ЕС. Вчера реално Радев даде отрицателен отговор на идеята. 
 
√ Депутатите бламираха узаконяването на фонд "Стамболов" 
ГЕРБ изведнъж се сети, че е недопустимо да се прокарват ключови решения между първо и второ четене 
Депутати от просветната комсиия бламираха узаконяването на фонд "Стамболов", по който кабинетът смята да финансира 
обучението на български студенти във водещи университети в чужбина, ако след това се върнат да работят у нас. 
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Представители от ГЕРБ, ИТН, ДПС и др. напуснаха комисията в ключовия момент, в който трябваше да гласуват 
въпросния текст, предложен от Антон Тонев от ПП, което осуети и приемането му. 
По програмата в следващите 3 г. се очаква 30 талантливи български студенти да получат до 200 хил. лв. на година за 
обучение във водещи чуждестранни университети, като след дипломирането си се върнат да работят у нас поне 3 г. 
От ГЕРБ неколкократно посочиха, че имат съмнения за законността на програмата, тъй като според закона за висше 
образование държавата следва да финансира само обучение на студенти в български държавни вузове. Според тях, освен 
това, с нея се нанася репутационен проблем на висшето ни образование, казвайки едва ли не, че чуждото е по-добро. 
Очевидно за да се реши законово казусът, бе използван моментът, в който законът за висше образование е "отворен" - 
в момента се гледат промени в него, свързани с проектните докторанти и обучението на един студент от няколко вуза 
едновременно, като вчера предстоеше довършване на второто му четене в просветна комисия. Асен Тонев от ПП предложи 
текст, според който със средства от държавния бюджет могат да се финансират изцяло или частично дейности за 
изпълнение на "национални програми за придобиване на степен на висше образование във висши училища в чужбина 
от български граждани с цел професионалната им реализация на пазара на труда в България". Досега текстът визираше 
само национални програми за развитие на държавните висши училища. 
Преди депутатите да гласуват дали предложението й изобщо да бъде допуснато до гласуване - понеже касае съвсем 
различни въпроси от предложените промени, а между първо и второ четене не е редно да се предлагат подобни 
кардинални промени, се разрази бурна дискусия за това трябва ли да финансираме обучението в чужди вузове, или е по-
добре да оправим нашето висше образование. 
АРГУМЕНТИ ПРОТИВ 
"Когато текстът излезе извън залата, хората ще почнат да задават въпроси и веднага ще го нарекат лобистки. Сумата ще 
засегне много малък брой младежи и девойки. Хората ще попитат за чии деца се прави този текст? Българските граждани 
са изключително критични и трябва да имаме лице да им обясним. Талантливите ученици, които кандидатстват в чужбина, 
печелят съответните стипендии, те печелят правото да учат в такива висши училища. Който иска да учи в голямо висше 
училище в чужбина, има европейски програми, има "Еразъм", много други възможности", коментира Мукаддес Налбант 
от ДПС. 
Според Налбант, ако става дума за финансиране на вузове като Харвард, то той е богата институция, затова средствата 
ни трябва да са насочени не към подпомагане на определен кръг лица, а към решаването на големите проблеми в 
българското образование. "Тези, които ще завършат в чужди университети с българска стипендия, няма как да ги върнем, 
ако не желаят", заяви тя. Колегата й Петър Чобанов от ДПС заяви, че много малко студенти ще се възползват от 
програмата, затова е по-добре да финансираме университетски мрежи, обучение от европейски преподаватели и др. 
"Няма значение размера на финансирането, с този текст просто променяме кардинално модела, според който досега се 
финансира само българско висше образование. Важни концептуални промени не се приемат между първо и второ 
четене. Това е кардинална промяна във финансирането, шокиран съм, че по този начин ще 
преодолеем провинционализма си", заяви Красимир Вълчев от ГЕРБ. Изявлението му е любопитно, като се има предвид, 
че това беше изпитан прийом за бившите управляващи - десетки важни решения, включително пенсионната реформа, бяха 
прокарани по този начин. Петър Николов от ГЕРБ нарече текста "скандален", "незаконен" и "обиден" за българското висше 
образование. "Няма консенсус по него, нито в академичния свят, нито сред депутатите", посочи той. 
Резерви към текста имат и партньорите на "Промяната" в коалицията - ИТН и ДБ. Според Андрей Чорбанов от ИТН 
предложението е недопустимо за разглеждане на второ четене. Елисавета Белобрадова от ДБ също изрази съмнения 
дали текстът не противоречи на Конституцията и призова да се излезе от цикъла "на противоречивите предложения", 
които не са обсъдени предварително. 
ПОДКРЕПА 
Единствено представителите на ПП подкрепиха текста с мотива, че целта на фонд "Стамболов" е да 
стимулираме българските деца да повишат квалификацията си навън и да се върнат у нас с придобитите знания. 
"Студентите, които получават стипендии да учат навън, стават граждани на света, а нашата цел е малдежите по програмата 
да се върнат у нас, съвсем различно е - тези хора после ще дължат нещо на нашето общество, ще подпомогнат пазара на 
труда", заяви Антон Тонев. "Не съм убеден, че текстът не е законен. Конституцията позволява държавата да подпомага 
способни ученици и студенти, нека оставим този спор за правна комисия", коментира и колегата му Росен Костурков.  
МИНИСТЪРЪТ 
"Нека по-внимателно боравим с противоконституционността. Значи ли това, че България не може да плати на 
олимпийците да отидат на състезание, тъй като финансираме чужди фирми и комитети", попита просветният министър 
акад. Николай Денков. Според него няма система, която да търси високо качество и да се развива само с консенсус. "Да, 
трябва да се търси политическо съгласие, да се говори с академичната общност. Но няма как големите проблеми да се 
решат с консенсус. Как с консенсус ще търсим качество", попита той, давайки пример с преструктурирането във висшето 
образование във Франция, Белгия, Унгария. 
"Аз съм част от това висше образование. Гордея се с него, и критиките за обидно отношение са неуместни. Няма как да 
имам обидно отношение към българското висше образование. Системата ни е много затворена, не каним чужди 
специалисти, един от начините да пречупим това е да подготвим кадри, които след това се върнат у нас", мотивира се той. 
БОЙКОТЪТ 
След препирните Ирена Анастасова поиска колегите й да гласуват дали да приемат предложението за допустимо за 
гласуване на второ четене. Поради липсата на всички депутати в залата гласовете "за" бяха 8, а тези "против" - 7. Виждайте 
как се развива ситуацията и как предложението може да бъде прието, депутати от ГЕРБ, ДПС, ИТН и др. напуснаха 
комисията, нарушавайки кворума. Тъй като те не се върнаха и след 10-минутната почивка, гласуването на въпросния текст, 
както и на останалите промени в закона за висше образование, бе отложено. Окончателното му одобрение обаче е под 
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сериозна въпросителна, имайки предвид, че срещу начина на прокарването му се обявиха депутати от две партии от 
управляващата коалиция - и ИТН, и ДБ. 
Това е втори опит в образованието да се прокарват изключително важни и необсъдени текстове през "задния вход". 
Предният бе свързан с 20-те млн. лв. за вузовете и обвързване на получаването им с приемането от тях на национални 
правила за атестация на МС, като депутатите вече дадоха заявка да поправят гафа. ПП превърна в практика и да се правят 
устно предложения директно в комисия, които често представляват сериозна промяна в първоначалните текстове. 
 
√ Компенсации за скъп ток ще има и за юни 
Държавата ще намалява майските сметки на газифицираните домакинства със 70,90 лв./MWh  
Домакинствата, които ползват природен газ, ще получат компенсации и за май заради високите цени, реши 
правителството. Ще продължи и програмата за подпомагане на небитовите потребители на ток. 
Размерът на компенсацията за газ за месец май е 70,90 лв./MWh. Подкрепата е за битови клиенти на природен газ и за 
абонати на топлофикациите, ползващи основно синьо гориво за производство на топлоенергия, уточняват от пресслужбата 
на МС. 
Компенсациите за фирмите и другите небитови потребители на електроенергия ще са за май и за юни. Компенсацията се 
изчислява като 80% от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред" 
на БНЕБ за съответния месец и базова стойност от 200,00 лв./ MWh. Клиенти с цени на електроенергията под базовата или 
под изчисления размер на компенсацията, не подлежат на подпомагане.  Размерът на предвидената подкрепа по 
програмата за периода от 1 май 2022 г. до 30 юни 2022 г. е фиксирана сума на един MWh, изчислена на база на 
количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото" за съответния 
месец. 
 
√ Според ЕК България още не е готова да приеме еврото 
За сметка на това Хърватия може да въведе общата валута от 2023 г. 
България все още не изпълнява две от изискванията за присъединяване към еврозоната, отчете ЕК, цитирана от БТА. 
Нашата страна не отговаря на показателите за стабилност на цените и за законодателство, изцяло съобразено с правилата 
на ЕС. 
Комисията пояснява, че у нас инфлацията на потребителските цени е неравномерна. Отчита се, че най-новите данни за 
нашата страна показват висока инфлация, причинена от ръста на цените на енергията. Очакванията са в следващия доклад 
догодина да се отчете положителна промяна, защото инфлационният натиск се приема за временен и се предвижда да 
спадне чувствително. По тази причина няма очаквания за допълнително забавяне на нашата страна по пътя към 
въвеждането на еврото. 
ЕК се отбелязва, че присъединяването към еврозоната е част от задълженията, които държавите от ЕС са приели, за да се 
присъединят към общността (без Дания). 
Комисията дава оценка, че Хърватия е готова да въведе еврото от 1 януари догодина. Преди това се очаква необходимото 
одобрение от Европейския съвет и от Европейския парламент в края на юни и началото на юли. 
Хърватия се присъедини към ЕС през 2013 г. и заедно с България влезе в т.нар. чакалня на еврозоната през юли 2020 
година. За хърватската икономика се отчита, че е малка и добре вписана в европейската, както и че банките са собственост 
основно на дружества в големи държави от еврозоната. 
В доклада се посочва, че Швеция, Румъния, Полша, Унгария и Чехия също още не отговорят на изискванията за приемане 
в еврозоната. 
 
√ А другаде грижата за бежанците от Украйна е национална гордост 
Никой не подслони украинците в 4-звездни хотели като нас, но май и никой не допусна нашите грешки 
Историята на бежанските кризи е показала, че те винаги продължават по-дълго от очакваното и че първоначалният порив 
да се помага бързо мутира във враждебност, напомня един преглед на "Глоубъл ситизън" за безпрецедентната бежанска 
вълна от Украйна. Ако войната на Путин се заинати в следващите няколко години, милиони украинци ще попаднат в 
правен, финансов и емоционален ад, предупреждава организацията. 
У нас достигнахме този стадий не за години, а за три месеца. След като първо настанихме бежанците в хотели, без да 
подбираме категорията и лукса, сега ги подложихме на недопустими унижения в опит да ги преместим оттам или 
откровено да ги изгоним от страната. Това, дълго време се хвалеха нашите власти, е образцов модел на грижа към 
бежанците. Но дали е така? Другите страни на първа линия на тази най-голяма бежанска вълна в Европа от Втората 
световна война насам избраха доста по-устойчиви и далновидни модели. 
КАК Е У НАС 
България настани бежанците в хотели, главно по морето - практика, прилагана до този момент основно във 
Великобритания, където преглед на последиците щеше да покаже на нашите власти колко проблематичен е този подход, 
ако и да е много лесен за управлението. Пари за доброволците, които приютиха десетки хора в домовете си, не бяха 
отпуснати с всякакви абсурдни оправдания. "Хуманитарната" програма изплащаше пари само на хотелиерите - по 40 лв. 
на ден на човек за ол инклузив. За бежанците имаше еднократна помощ от 375 лв. на семейство за покриване на належащи 
нужди, като тя бе изплатена през април и май и на практика десетки хора молеха за най-насъщни хигиенни материали и 
бебешки храни, защото хотелската храна не става за малки деца. 
КАК Е В ПОЛША 
Полша продължава да бъде най-предпочитаното място за украинците. Агенцията на ООН за бежанците заяви, че от 
началото на войната в Украйна на 24 февруари до 27 май страната е приела над 3,5 млн. украинци. 

https://segabg.com/hot/category-education/deputatite-popravyat-gafa-20-te-mln-lv-za-vuzovete
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Наред със запитванията за транспорт, финансова подкрепа, настаняване и достъп до социални услуги, основните 
притеснения на бежанците се въртят около здравните услуги и медицинските нужди. Както навсякъде в ЕС, статутът за 
временна закрила осигурява достъп до тези услуги, като над 1,1 млн. бежанци са получили държавен идентификационен 
номер, който им дава такъв достъп. 94% от тях са жени с деца. 
През март Агенцията на ООН за бежанците въведе в Полша програма за парична помощ и създаде осем центъра за 
регистрация в по-големите градове. 20% от регистрираните за финансова помощ са тежко болни, възрастни хора, самотни 
майки, жени в риск и хора с увреждания. Програмата има за цел да помогне на бежанците да покрият неотложни нужди, 
докато успеят да си намерят работа или да получат социална подкрепа. Подобна схема се прилага в Молдова, Румъния, 
Словакия и в части от Украйна, където повече от 6,5 млн. души са вътрешно разселени. Отговарящите на условията бежанци 
получават 700 злоти (300 лв.) на месец в продължение на поне три месеца. 
Полша не търсеше лесни решения в началото - бежанците бяха настанени в обществени сгради, пригодени в бежански 
лагери. Това бяха спортни центрове, затворени молове, офиси, стадиони, нощни клубове, даже художествени галерии. 
Много хора вече работят - най-малко 30 000. У нас са 4000. 
Агнешка Косович, председател на борда на Полския миграционен форум, неправителствена организация, която помага на 
чужденците да се интегрират в полското общество, поглежда нещата от чисто човешка гледна точка. ''Има стотици хиляди 
хора, които са поканили бежанци в домовете си и от една страна всичко това е много оптимистично, но от друга е като да 
седиш върху тиктакаща бомба, защото знаеш, че не можеш да приемаш гости завинаги'', казва тя. Дори и да имат волята 
и търпението, някои поляци просто нямат ресурсите. За да покрият сметките си, те кандидатстват по правителствена 
програма, която осигурява около 38 злоти на ден (16 лв.) за всеки бежанец, който е приет в частен дом. 
Също така е създаден и хостел за граждани на трети страни и други уязвими групи, които бягат от войната. Намира се в 
индустриалните покрайнини на Варшава в сграда, която обикновено се използва като общежитие за детски спортни 
лагери. От началото на войната съоръжението е приютило бежанци от 34 различни страни. Управлява се от Клуба на 
католическата интелигенция, създаден през 50-те години на миналия век. 
За да се отблагодарят на Полша, на 29 май хиляди украинци участваха в шествие, с което да изразят признателността си за 
оказаните помощ и гостоприемство. 
ЧЕХИЯ 
Чешките политици искат да насърчат десетки хиляди бежанци от Украйна да заемат работни места, които отдавна са 
свободни. Държавата предупреди, че тези, които не работят, рискуват да загубят социалните помощи от правителството. 
Близо 348 хил. украинци са намерили първоначално убежище в Чешката република от началото на руската инвазия. Смята 
се, че повече от една трета от тях са се завърнали у дома или са се преместили в други страни в ЕС и извън него. От тези, 
които са останали, повече от 50 хил. са намерили работа в индустрии, които преди това са имали остра нужда от работници, 
показват данните от чешките бюра по труда. 
Предстои тези дни Камарата на депутатите да гласува т. нар. Lex Ukraine. Според новото законодателство бежанците ще 
бъдат здравно осигурени само за половин година, за да бъдат насърчени да си намерят работа. Чехите ще получават пари 
за безплатно настаняване на бежанци от Украйна, дори когато бежанците също плащат за консумирана енергия. Досега 
чешките семейства можеха да изтеглят 3 хил. крони (237 лв.) за всеки настанен бежанец до максимум 12 хил. крони (949 
лв.) на месец, ако приемат бежанци напълно безплатно. Според друго предложение бежанци, пребиваващи в 
предоставени от правителството центрове за настаняване, ще загубят правото си на финансова помощ по правителствен 
план, отново с цел да си намерят по-бързо работа. 
И в Чехия неправителствените организации помагат в кризата. People in Need например поддържат центрове за 
консултиране и помощ. Организацията работи в половината от регионите на Чешката република и подкрепя с 44 милиона 
крони безвъзмездни средства работа на доброволци в областите, които организацията не успява да покрие. 
Смята се, че почти 80% от общия брой украински кандидати за временно пребиваване ще останат в Чехия. Повечето от 
тях  са съсредоточени в Прага, където властите планират да открият втори палатков лагер. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Установяването в Обединеното кралство се различава изключително много от това в Полша или Чехия. Повече от 60 
хил. души, бягащи от Украйна, са пристигнали в Обединеното кралство - някои със семейни визи, които позволяват на 
украинците да се присъединят към роднини, които вече пребивават в страната, а други по схемата за спонсорство Homes 
for Ukraine, която позволява на обществеността да даде подслон на нуждаещите се.  
Въпреки че има много положителни истории, благотворителните организации предупреждават за пренаселеност, липса 
на финансова подкрепа и риск много украинци да останат на улицата заради разрив в отношенията между гости и 
домакини, пише Би Би Си. Така например в страната избухна скандал, след като наскоро пристигнала в североизточна 
Англия украинка, разказа, че тя и детето ѝ са останали без дом, след като са били изманипулирани от техните домакини 
да плащат за пребиваването си при тях. Благотворителната организация Settled казва, че получава много обаждания 
по същия казус. 
Около 82% от украинците, пристигащи в Обединеното кралство, са жени, а 48% съобщават, че имат поне едно дете на 
издръжка. Заради увеличението в броя на майки, останали на улицата с децата си, и такива, върху които е било извършено 
посегателство от уж загрижен домакин, украинските бежанци могат да поискат проверка на криминалните досиета на 
хората, при които остават. 
Съгласно схемата Homes For Ukraine, домакините получават 350 паунда (806 лв.) на месец от правителството. Програмата 
гарантира проверки на всички жилища преди бежанците да бъдат настанени, като обучено лице трябва да посети лично 
дома поне един път. 
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Помощници, програми за обучение, специализирани в сектора на хотелиерството и селското стопанство, както и езикови 
курсове, са сред подкрепата, която се предлага на украинските бежанци, допълват от Министерството на труда във 
Великобритания. 
 
√ Унгария блокира петролното ембарго заради руския патриарх Кирил 
В последният момент Будапеща обяви, че настоява за изваждане на главата на Руската православна църква от 
черния списък на Европейския съюз 
Унгария блокира вчера приемането на петролното ембарго и договорените нови европейски санкции срещу Москва, 
настоявайки за изваждане на главата на Руската православна църква патриарх Кирил от черния списък на Европейския 
съюз, предава Франс прес, цитирана от БТА. Агенциите се позовават на няколко дипломатически източници. 
"Патриархът се смята за дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин и се превърна в един от основните 
поддръжници на руската военна агресия срещу Украйна", се посочва в предложението за санкции, внесено на страните-
членки. 
Лидерите на 27-те държави членки от ЕС, които се събраха на среща на върха на 30 и 31 май в Брюксел, постигнаха 
споразумение за намаляване на вноса на руски петрол с около 90 процента до края на годината, за да преустановят 
финансирането на руската инвазия в Украйна. Това ембарго е ключова мярка от шестия пакет санкции на ЕС, който 
предвижда разширяване на черния списък на ЕС до около 60 лица, включително главата на Руската православна църква 
патриарх Кирил, а също и изключването на три руски банки от международната финансова система Суифт, включително 
основната финансова институция на страната банка "Сбербанк". 
За европейските санкции е необходимо единодушие и унгарският премиер Виктор Орбан даде съгласието си за този нов 
пакет от санкции, който трябваше да бъде финализиран вчера по време на среща на постоянните представители преди 
публикуването му в официалния вестник на ЕС и влизането му в сила. 
Според дипломатически източници, в момента се провеждат консултации с Будапеща в опит да се преодолее съпротивата 
на католическа Унгария. 
 
√ Руската икономика тръгна надолу 
Цените на горивата повишиха руските приходи, но санкциите ги орязаха 
През април 2022 г. брутния вътрешен продукт на Русия е намалял с 3% на годишна база, след като отбеляза ръст от 1,3% 
през март, 4,1% през февруари, и 5,6% през януари, съобщи Министерството на икономическото развитие на Русия, 
цитирано от "Интерфакс" и БГНЕС. 
Ведомството обяснява намалението на БВП с "безпрецедентния санкционен натиск", който предизвика транспортни и 
логистични ограничения, както и намаляване на вътрешното търсене. 
Преди дни руското министерство на финансите прогнозира 12% намаление на БВП заради наложените санкции, което 
може да изличи напълно „десетилетието на икономически растеж“. Разчетите обаче са вътрешни, а публично това число 
се премълчава. 
Заради войната Международният валутен фонд прогнозира спад на икономиката на Украйна с 35% тази година, а на Русия 
- с 8,5%. Банката на Русия очаква до края на 2022 г. БВП на Русия да спадне с 8-10%. 
$285 млрд. от петрол и газ през 2022 г. 
Дори ако някои страни спират или постепенно спрат покупката на енергия, приходите на Русия от петрол и газ тази година 
ще бъдат около 285 милиарда долара, съобщава Bloomberg Economics. 
Това е повече с над 20% спрямо приходите през 2021 г., което се дължи на разко повишените цени, а не на увеличени 
обеми износ. В същото време валутните резерви на страната, замразени в други страни заради наложените санкции, са в 
размер на 300 милиарда долара. 
Според разчетите на агенцията Русия е получила 50% увеличение на приходите от петрол през първите четири месеца на 
годината, като печели до 20 милиарда долара на месец от продажбата на петрол и гориво. 
 
√ Работодателят носи специална имуществена отговорност при злополука 
Каква е процедурата, ако се случи увреждане на здравето при работа? Има ли някакво обезщетение от 
работодателя? 
Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на 
работника и служителя, както и при смърт. "За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили 
временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или 
служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това дали негов орган, или друг негов работник или 
служител, има вина за настъпването им", се посочва в разпоредбата на чл. 200 от КТ. 
Уврежданията трябва да са предизвикани от трудова злополука - например раняване при работа с машина или от 
професионална болест - например на белите дробове от работа в мина.  
Кодексът определя, че работодателят отговаря дори когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при 
или по повод изпълнението на възложената работа. Отговорността се ангажира и при работа, извършена и без нареждане, 
но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието. 
Иначе работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, 
включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Всичко, което е като 
разлика, се плаща от работодателя. А тази разлика често е много голяма - включително за лечение, лекарства, за 
претърпените страдания, за пропуснатото като заплащане и т.н. 
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Дължимото обезщетение се намалява с размера на получените суми по сключените договори за застраховане на 
работниците и служителите. 
КТ определя още, че получаването на въпросното обезщетение от наследниците на починал поради трудова злополука 
или професионална болест не се смята за приемане на наследство. То им се дължи извън наследствената маса. 
Законът изключва отговорността на работодателя, ако се окаже и докаже, че пострадалият работник или служител е 
причинил умишлено увреждането. Тази отговорност само се намалява, ако пострадалият е допринесъл за трудовата 
злополука, като е допуснал груба небрежност. Работодателят има право на т.нар. регресен иск срещу виновните работници 
- да си търси чрез съда от тях това, което е платил на пострадалия. 
По КТ работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по 
трудовото правоотношение, за която се е уговорил. Това със сигурност включва здравословни и безопасни условия за труд. 
Той е длъжен да даде указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите 
права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия 
на труд. 
Има и специални правила при нощен труд, свързани с безопасните условия на труд и тяхното неспазване също влече 
отговорност. В тези случаи работниците и служителите се приемат на работа само след предварителен медицински 
преглед, който е за сметка на работодателя. Те подлежат на периодични медицински прегледи. 
Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на 
нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява. Работодателят, при който работниците 
и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да 
предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд. 
 
3e-news.net 
 
√ Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища следващата учебна година 
За академичната 2022 - 2023 година са предвидени 15 994 места за обучение срещу заплащане 
С общо 866 се увеличава за следващата академична година броят на местата за студенти по 23 професионални 
направления, които подготвят необходими за икономиката ни специалисти. 
Най-голямо повишение има в професионалните направления „Растениевъдство", „Математика", „Животновъдство", 
„Общо инженерство", „Машинно инженерство", „Материали и материалознание", „Енергетика" и „Комуникационна и 
компютърна техника". 
Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища, съобщи пресслужбата на 
Министерския съвет. 
За академичната 2022 - 2023 година са предвидени 15 994 места за обучение срещу заплащане. 
Одобрени са 1919 места за докторанти, от които 1395 може да са в редовна форма, 524 - в задочна форма и 303 - в научните 
организации. 
 
√ Държавата ще субсидира обучението на 866 нови инженери за българската индустрия 
Правителството взе още едно добро и полезно за икономиката решение. За българската индустрия отдавна липсват 
инженерни кадри. Това коментира вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията след заседанието на 
Министерски съвет в сряда. 
„Днес увеличихме с 866 броя местата за студенти държавна поръчка в 23 професионални направления, които подготвят 
необходимите за икономиката ни кадри. Тези бройки ще бъдат субсидирани от държавата и са в едни от най-липсващите 
професии - машинно инженерство, материали и материалознание, общо инженерство и др.“, съобщи Нинова. 
„Връзката образование-икономика е задължителна. Планиране и залагане в университетите на необходимите 
специалности гарантира от една страна работа на завършилите и оставане в България, от друга - кадри за бизнеса“, 
допълни министър Нинова. 
 
√ Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 29 май намалява с 35.08 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.84 %, а в разпределителната 
– с 18.09 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Салдото (внос-износ) запазва висок дял в 
процентно отношение. Участието на базовите централи остава силно. Положителен е и делът на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. За разлика от тях водноелектрическите централи 
все още остават много назад. Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
за времето 1 януари – 29 май (01.01. 2022 г. – 29.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2022 
г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на месец май достига 
до обем от 22 276 657 MWh. Това представлява увеличение с 16.28 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
(плюс 16.43 % отчетени за сравнявания период до 22 май, или седмица по-рано) За сравнение, тогава производството на 
електроенергия е било от порядъка на 19 157 178 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравняваното време на настоящата година нараства до 16 961 579 MWh, или с 1.47 
% (плюс 1.52 % отчетени за предходна сравнявана седмица). Година по-рано за посоченото време от 1.01 до 29.05 
потреблението на електроенергия е било в обем от 16 716 202 MWh. 
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Салдото (износ-внос) запазва високият си дял и достига до 5 315 078 MWh за сравнявания отчетен период. В процентно 
отношение от началото на годината към двадесет и девети май това представлява ръст от 117.74 % (плюс 119.41% седмица 
по-рано). През същия почти петмесечен период на миналата година салдото (износ-внос) е съставлявало 2 440 976 MWh. 
Висок остава делът на базовите централи, чийто дял от първия ден на януари до двадесет и деветия ден на месец май тази 
година достига до обем от 18 812 930 MWh, което е ръст с 25.64 % спрямо година по-рано (отчетени плюс 25.92% преди 
седмица). Тогава базовите централи са участвали с обем от порядъка на 14 973 268 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи също се повишава. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период за близо петте месеца на настоящата година (без 
два дни) достига до обем от 668 604 MWh. Това представлява увеличение с 21.84 % спрямо аналогичния период на 
предходната 2021 г., когато участието на ВЕИ е изчислено на обем от 548 746 MWh (плюс 22.82% седмица по-рано). Ръстът 
в частност се дължи на участието на вятърните (плюс 18.04%) и фотоволтаични (плюс 38.37 %) централи, въпреки спада на 
биомасата (минус 0.17%). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства до 966 526 MWh за времето от началото на тази година до двадесет и 
деветия ден на месец май, или с 18.09 % (плюс 18.01 % преди седмица). През сравнявания период на предишната 2020 г. 
ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 818 452 MWh. По-добрите данни в частност се дължат основно на 
силното участие на вятърните (плюс 24.94 %) и фотоволтаични (плюс 19.45 %) мощности, независимо от силния спад на 
биомасата (минус 20.63 %). 
За разлика от горните показатели, тези на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да остават на минус, става 
ясно от данните на системния оператор. Така за първите почти пет месеца на годината участието на ВЕЦ е в обем от 
1 828 597 MWh, което представлява спад (минус) с 35.08 %) в сравнение със същото време на миналата година (минус 
35.84% отчетени седмица по-рано). За сравнение, тогава ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 2 816 712 MWh.    
 
√ Зеленият преход – къде сме и как стигнахме дотук? 
Анализ на Боян Рашев за 3eNews и Dir.bg 
През 1972 г. Римският клуб в "Границите на растежа" предсказва зловещо бъдеще за света - пренаселване, изчерпване на 
ресурсите и екологична деградация, причинени от икономическия растеж. Глобалният дебат води до дефиницията: 
"Устойчиво е развитие, което задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава възможностите на бъдещите 
поколения да задоволяват своите нужди." 
През 90-те години активисти и правителства се втурнаха да измислят политики за устойчиво развитие, но бързо осъзнаха, 
че само бизнесът може реално да води хорото в тази посока. Бързо бяха създадени множество рамки, ръководства, 
договори и регулации, които да го накарат да обърне по-сериозно внимание не само на икономическите си резултати, но 
и на социалните и екологични аспекти на дейността си. 
Бизнесът обърна внимание и продължи да осигурява всичко, стремейки се да стои в зоната на устойчиво развитие - 
пресечената точка между икономика, социална и околна среда. Знам го, защото се занимавам с това вече 15 години, като 
се опитвам да катализирам процесите в компаниите в тази посока и виждам как се случват нещата отвътре. 
Днес светът е в пъти по-населен от 1972 г. Въпреки прогнозите, нашият живот се е подобрил по всички важни измерители. 
Живеем по-дълго и сме по-здрави, храним се по-пълноценно, учим и пътуваме повече и тази тенденция се вижда ясно на 
всички континенти, както показва Индексът на човешкото развитие. Потребяваме много повече енергия, стоки и услуги, 
без да сме изчерпали който и да е ресурс. Нещо повече, запасите и достъпността на всички основни ресурси - изкопаеми 
горива, метали и минерали, вода и храна - се увеличават. Или поне това беше развитието на света до 2019 г. 
Междувременно на сцената излезе темата с изменението на климата. В началото ставаше въпрос само за временно 
субсидиране на технологии за възобновяеми енергийни източници, за да могат те да навлязат на пазара. Малко по малко 
обаче климатът получи такъв превес над всички останали глобални предизвикателства, че успешно измести дори вечните 
тегоби на човечеството - бедността, неравенството, дискриминацията, болестите, замърсяването. Подписването на 
Парижкото споразумение в края на 2015 г. и последвалата Европейска зелена сделка от 2019 г. окончателно качиха борбата 
с изменението на климата на пиедестал сред глобалните приоритети. Последната ясно дефинира Зеленият преход чрез 
основната си цел - постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Неслучайно, цялата европейска Таксономия за устойчиви 
инвестиции е базирана преди всичко на критерия въглеродни емисии, а всички останали (вкл. екологични и социални) са 
в процес на измисляне и осъдени да си останат на втори план. 
Финансовият свят не закъсня и постави намалението на въглеродните емисии (т. нар. декарбонизация) в основата на 
критериите за ESG (екологични, социални и управленски аспекти). Цялата индустрия на добив, преработка и производство 
на конвенционална енергия (въглища, нефт, газ, вкл. ядрена енергия), която е в основата на гигантското подобрение на 
качеството на живот на хората от зората на Индустриализацията до днес, се оказа заклеймена не само от активисти и 
политици, но и от глобалния капитал. През последното десетилетие трилиони долари активно започнаха да изтичат оттам 
в посока енергийна ефективност, ВЕИ, биомаса, електромобилност, батерии, водород и други технологии и производства, 
които се разглеждат като решенията за един прекрасен нов свят. 
Добивът на конвенционална енергия се оказа тежко декапитализиран и стагнира. Зелените източници обаче не успяват да 
я заместят с наличните технологии, а енергийното потребление, вкл. това на въглища, нефт и газ продължава да расте. 
Въпреки всички усилия изкопаемите горива все още дават над 80% от енергията на човечеството. Съответните въглеродни 
емисии на глобално ниво летят нагоре, тоест от Зелен преход няма и следа. Вместо него светът се сблъсква с енергийна 
криза, каквато историята не помни. И не, нито Kовид, нито Путин са виновни, макар че войната в Украйна има принос към 
изострянето на кризата. 
Това не е само мое мнение. Вчера го изказа дори самият шеф на Международната агенция по енергетика - Фатих Бирол. 
Хора като него - вкл. президенти, комисари и министри - които едно десетилетие ултимативно приканват държави и 
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компании да спрат да инвестират в изкопаеми горива, днес се молят на шейхове и диктатори по света спешно да увеличат 
добива. 
Ако се върнем в началото и погледнем цялата тази история през призмата на базовото разбиране за устойчиво развитие, 
бързо можем да забележим проблема - Зеленият преход концентрира твърде много пари и власт към намаляването на 
въглеродните емисии. Това е само един компонент от измерението "околна среда", където той се конкурира с теми като 
замърсяване на въздуха, опазване на водите и биоразнообразието и много други. Изцяло са забравени социалното и 
икономическо измерение на устойчивото развитие, защото точно най-бедните хора страдат най-много при днешните 
рекордни цени на енергията и храните. 
Бизнесът, особено енергийно-интензивните индустрии, са в шок. Инвеститорите искат хем ръст на производството и 
печалби, хем рязък спад на енергийното потребление и съответните въглеродни емисии. Всеки търси спасение 
поединично, защото националните електроенергийни системи масово се връщат към ней-евтините, надеждни източници 
на изобилна енергия - въглищата. Батерии, слънчеви панели и вятърни генератори обаче поскъпват с немислима до вчера 
скорост, защото за производството им са нужни големи количества ужасяващо скъпи базова енергия и суровини. А и 
лихвите вече тръгнаха нагоре. 
Това е положението. Можем да се правим, че не го забелязваме и да си говорим хубави приказки за светлото зелено 
бъдеще, но това няма да помогне. Кризата се случва тук и сега, а утре ще се превърне в катастрофа, ако спешно не 
измислим нещо по-добро и не коригираме курса. Трябва просто да върнем баланса и свободата. Защото какъвто и да е 
преход към по-добро може да бъде направен само от свободни хора, които искат да живеят по-добре и осъзнават личната 
си отговорност и свободен пазар, който безмилостно наказва всяка неефективност, създава нови технологии и решения за 
всеки проблем и осигурява богатството, което ни дава възможност да искаме, можем и очакваме повече. 
*Боян Рашев e един от водещите експерти по управление на околната среда в България. От 2007 г. е управляващ 
партньор в denkstatt - консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху 
природния и социалния капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление 
на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, управление на 
природните ресурси.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Боян Рашев ще бъде специален гост на конференцията Green Transition 2022. Той ще участва в панела "Финансови 
инструменти за справедлив преход". За втора поредна година събитието ще фокусира зелената дискусия върху това 
как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация - цел, 
важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. "Зелената сделка - иновации, инвестиции 
и справедлив преход" ще се проведе на 10 юни от 9 ч. сутринта в Sofia Event Center. 
 
√ Понижение с 15.5 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 373.53 лв. за MWh с ден за доставка 2 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 373.53 лв. за MWh с ден за доставка 2 юни 2022 г. и обем от 87 347.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 15.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 363.96 лв. за MWh, при количество от 46 221.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 126.70 MWh) е на цена от 383.09 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 400.07 лв. за MWh и количество от 3199.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 10 часа – 310.76 лв. за MWh ( 3796.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 467.68  лв. за 
MWh при количество от 3535.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 411.51 лв. за MWh при количество от 3519.5 MWh. 
Спрямо стойността от 442.12 лв. (226.05 евро) за MWh за 1 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 2 юни 2022 г. намалява до 373.53 лв. за MWh (понижение с 15.5 %) по данни на БНЕБ или 190.98 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 390.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 434.29 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     37,24%    2127.22 
Кондензационни ТЕЦ   38,25%    2184.8 
Топлофикационни ТЕЦ   4,29%    245.29 
Заводски ТЕЦ    1,63%    93.19 
ВЕЦ     1,55%    88.63 
Малки ВЕЦ    5,38%    307.1 
ВяЕЦ     0,52%    29.62 
ФЕЦ     10,59%    605.11 
Био ЕЦ      0,54%     30.81 
Товар на РБ         3911.9 
Интензитетът на СО2 е 353g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 

https://greentransition.bg/
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√ Понижение на цените по електроенергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 195,77 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 203,37 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 195,77 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 2 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 192,49 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 199,05 
евро/мвтч. Най-високата цена от 239,12 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 161,96 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 135,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 2 юни ще бъде 203,37 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 151,71 гвтч. Максималната цена ще бъде 256,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 10 ч и тя ще бъде 158,89 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 юни е 195,77 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 192,49 евро/мвтч. Най-високата цена от 239,12 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 161,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 206,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 юни на Словашката енергийна борса е 195,18 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 239,12 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 161,96 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 194,15 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 238,97 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 161,96 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 юни е 194,26 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 190,74 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 48 395,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 238,97 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 161,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 188,87 евро/мвтч на 2 юни. Пиковата цена ще бъде 179,88 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 188,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 238,97 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 150,40 евро/мвтч. 
 
√ Европейските подземни газохранилища към 30 май са запълнени до 46.68 % 
Европейските подземни газохранилища са запълнени до 46.68 % или 514.0779 TWh (20.4 млрд. куб м). Нагнетяването на 
газ е от порядъка на 0.3 % или 4035.14 GWh/d, а тегленето – 712.6 GWh/d, сочат данните на Gas Infrastructure Europe. 
За достигане до ниво на запълване на газохранилищата до 90 % е необходимо почти два пъти от нагнетеният досега обем 
или над 42 млрд.куб м газ. От „Газпром“ пък изчисляват, че за постигане на необходимото ниво за началото на есенно-
зимния сезон в газохранилищата нагнетеният обем трябва да е 52 млрд. куб м. 
Както и преди най-запълнени са газохранилищата на Полша – до 94.46% и Португалия – 92.49 %. В газохранилището в 
Полша все още тече нагнетяване, макар и с много бавни темпове, а Португалия е прекъснала този процес към посочената 
дата. След тях се нареждат Испания, където газохранилището е запълнено до 66.2% и Чехия – 62.21 % (общо за две от 
четирите вписани хранилища). 
Подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен) остава запълнено до ниво от 20.7 % или 1.2011 TWh. Последно газ е 
нагнетен на 15 май. 
Според данните на GIE на 1 юни миналата година европейските подземни газохранилища са били запълнени до 38.06 % 
или 425.5788 TWh. 
Нивото на запълване на газохранилищата зависи, както от сигурността и обема на газовите доставки, така и от стойността 
на синьото гориво. Както сочат данните, преди година фючърсите на газа на ICE на 2 юни са били на цена от 17.93 евро за 
MWh. Тази година фючърсите за юли на 1 юни са от порядъка на 88.60 евро за MWh. 
 
√ Анализатори: Планът на ЕС RePowerEu е твърде амбициозен, инвестициите занижени, не отчита ръста на суровините 
и липсата на производствени мощности 
 

 
източник: WoodMackenzie 
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Двете големи консултантски компании RystadEnergy и WoodMackenzie правят критичен преглед на европейския план за 
намаляване на зависимостта на Европа от изкопаеми горива. Експертите от RystadEnergy определят планът като твърде 
амбициозен, а предвидените средства като недостатъчни. Анализаторите от WoodMackenzie от своя страна посочват, че в 
RePowerEU не са отчетени изобщо не само поскъпването на суровините за възобновяемите източници, на които разчита 
ЕС за постигане на енергийна независимост, а също така и наличните производствени мощности, с които разполага 
Европа.   
Анализът на RystadEnergy 
REPowerEU на Европейския съюз се стреми да намали зависимостта на Европейския съюз от руските изкопаеми горива и 
да ускори прехода от въглеродно интензивни енергийни източници. Оценката на разходите на Европейската комисия 
обаче може да се окаже недогледана, тъй като анализът на Rystad Energy предполага, че планът ще изисква най-малко 1 
трилион евро инвестиции за постигане на основната цел за увеличаване на производството на възобновяеми източници 
от 40% на 45% от общото енергийно предлагане до 2030 г. Допълнително ще са необходими инвестиции за постигане на 
целите, включително развитие на мрежите и акумулаторните батерии, за да се гарантира стабилно снабдяване с енергия, 
тъй като цялата европейска енергийна система ще трябва да бъде преструктурирана, посочват анализаторите. 
Те уточняват, че планът дефинира различни ъгли за справяне с настоящата криза, а най-подробният раздел очертава 
пътната карта за слънчевите фотоволтаични енергии. 
Стратегията има за цел да въведе в експлоатация 320 гигавата (GW) слънчева фотоволтаична енергия до 2025 г. и почти 
600 GW до 2030 г., като целта е да замести търсенето на  9 милиарда кубически метра  газ (Bcm). В момента Европа 
разполага с около 189 GW инсталиран слънчев фотоволтаичен капацитет, което означава, че 131 GW трябва да бъдат 
инсталирани до средата на десетилетието, което се равнява на 44 GW годишно. Това би означавало почти удвояване на 
скоростта на инсталиране, която през 2021 г. 24 GW  и се очаква да бъде 29 GW тази година. За да се достигнат целевите 
600 GW до 2030 г., около 56 GW нови слънчеви фотоволтаични мощности ще трябва да бъдат инсталирани през следващите 
пет години, изчисляват експертите. 
Ако приемем, че средната цена за слънчева фотоволтаична енергия е 1,1 милиона евро на мегават (MW) инсталирана 
мощност, инсталирането на 411 GW между сега и до 2030 г. би представлявало инвестиция от 452 милиарда евро. 
Достигането на 45% доставки на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. изисква допълнително значителни 
инвестиции във вятърни мощности, за които планът не предоставя много подробности. Прогнозите на Rystad Energy 
предполагат, че до 2030 г. ще трябва да бъдат инсталирани още 450-490 GW вятърни мощности, за да се достигне целта за 
45% доставки на възобновяема енергия, което изисква допълнителни 820 милиарда евро инвестиции, изчисляват 
анализаторите. 
В тази връзка те посочват, че подобен преход ще изисква огромни инвестиции. В същото време констатират, че „засега 
Европейската комисия не е наясно с общите суми, отпуснати за постигане на целите си“. 
Последните съобщения са, че 225 милиарда евро вече са налични под формата на заеми и, че може да са необходими 
допълнителни инвестиции от 300 милиарда евро до 2030 г. Независимо от общата сума, предназначена за нови разработки 
за възобновяема енергия, цифрите изглежда падат значително под изисква допълнителни инвестиции, необходими за 
пренос, съхранение, газова инфраструктура и производство на водород. Освен това, такова голямо търсене на нови 
мощности ще окаже допълнителен натиск върху веригата за доставки за производство на слънчеви панели и вятърни 
турбини и може да доведе до допълнително увеличение на разходите за тези технологии, се посочва в анализа на 
експертите. 
„Амбицията на плана REPowerEU е огромна. Енергийните компании и енергийните пазари ще търсят подробности за 
инвестициите и инфраструктурата. Въпреки че целите са постижими, това ще изисква планиране, нива на инвестиции, 
строителство и производство, за да се постигнат целите до 2030 г.“, казва Карлос Торес Диас, ръководител на енергийните 
изследвания в Rystad Energy. 
ЕС определи следните ключови области за постигане на целите на REPowerEU: 
Интелигентни инвестиции 
Справяне с бавните и сложни разрешителни за големите възобновяеми проекти 
Спестяване на енергия 
Увеличаване на обвързващите цели за енергийна ефективност от 9% на 13% 
Намаляване на търсенето на газ и петрол с 5% чрез промени в поведението 
Диверсификация на доставките на изкопаеми горива 
Разработване на съвместен механизъм за закупуване за договаряне на закупуване на газ 
Разработване на големи водородни коридори в Средиземно и Северно море 
Ускоряване на разпространението на възобновяема енергия 
Увеличение целта за възобновяеми енергийни източници от 40% на 45% от общото енергийно предлагане до 2030 г. 
Удвояване на слънчевите фотоволтаични мощности до 2025 г. и достигане на инсталирана мощност от 600 GW до 2030 г. 
Удвояване на термопомпите 
Премахване на бюрокрацията за разрешаване на проекти за възобновяема енергия 
Производство на 10 милиона тона възобновяем водород и внос на допълнителни 10 милиона тона до 2030 г. 
Намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта 
Намаляване на потреблението на природен газ от промишления сектор с допълнителни 35 милиарда кубически 
сантиметра до 2030 г. чрез използване на възобновяем водород, биогаз и биометан 
Намаляване на бюрокрацията 
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REPowerEU признава необходимостта от преодоляване на тесните места в процеса на издаване на разрешителни. 
Понастоящем разрешението за вятърна енергия може да отнеме до девет години. За да се справи с този проблем, 
Комисията представи ново законодателно предложение за разрешаване на възобновяеми източници въз основа на три 
неща: 
Деклариране, че възобновяемите енергийни източници се предполага, че са от „по-висок обществен интерес“. Това ще 
гарантира, че проектите за възобновяема енергия са приоритетни, особено в настоящия сценарий и докато се постигнат 
целите за  неутралност на климата. 
Предложението също така призовава националните държави да създадат т. нар. зони за използване. Тези зони трябва да 
бъдат определени след екологична оценка (като се декларира, че проектите за възобновяема енергия не представляват 
пряка заплаха за околната среда). Проектите в тези области трябва да бъдат разрешени в рамките на една година. 
Комисията също така планира да запази съществуващите срокове за издаване на разрешителни (т.е. две години) за 
нормалните нови проекти и една година за проекти с новите мощности. 
Ускоряването на процеса на издаване на разрешителни е от решаващо значение, за да може Европейският съюз да 
постигне амбициозните си цели, посочват от Rystad. 
Анализът на WoodMackenzie 
Анализаторите от WoodMackenzie от своя страна смятат, че растящата стойност на суровините, а също така недостига на 
производствени мощности за слънчеви модули вътре в ЕС може да станат пречка по пътя за достигане на целите на 
REPowerEU. 
Анализаторите прогнозират, че през периода 2022 – 20231 години слънчевата енергетика в света ще расте със 
средногодишни темпове от порядъка на 8% и мощностите ще надхвърлят 3500 GW (ГВт). За този период Европа може да 
добави примерно 331 ГВт слънчеви мощности. 
Старши анализаторът от WoodMackenzie Theo Theodorou от тази гледна точка обръща внимание на скачащите цени, 
особено за суровините.   
„Глобалното движение към поетапен отказ от изкопаеми горива и преходът към по-чисти източници на енергия, 
предостави иновации и политики, които доведоха до огромно намаляване на разходите в слънчевия и фотоволтаичния 
сектор през последните две десетилетия. Миналата година обаче „перфектната буря“ на пандемията COVID-19, бързото 
възстановяване на търсенето на соларни инсталации, бързо покачващите се тарифи и високите цени на суровините 
доведоха до покачване на цените на соларните модули с над 20 %. Глобалните цени на ключови суровини като 
полисилиций, сребро, алуминий, мед и стомана достигнаха многогодишни максимуми“. 
Полисилицият, основна суровина за слънчевата индустрия през последните 18 месеца утрои цената си. Новите мощности 
за производство на полисилиций в Китай, който е най-големият производител на този материал може да балансират 
пазара, но се очаква, че цената на полисилиция ще остане висока през цялата 2022 година. 
Основният европейски производител, немската компания  Wacker Chemie произвежда около 60 хил. тона полисилиций 
годишно. Той обаче практически  експортира целият си обем за Китай, тъй като в Европа не достигат производствени 
мощности за потреблението му. За да може регионът да потребява произведеният в Европа полисилиций е необходимо 
да увеличи увеличаване на производството на силициеви слитъци и пластини с 10 пъти, а производството на слънчеви 
клетки и модули съответно с 21 и 3 пъти. За да бъдат достигнати целите на REPowerEU и се създаде локална верига на 
доставки на европейската слънчева индустрия, увеличаването на капацитета трябва да става много по-агресивно. 
Капацитетите за производство на пластини трябва да бъдат увеличени 20 пъти, на соларни клетки 42 пъти, на модули 6 
пъти, пише анализаторът от WoodMackenzie. 
В допълнение, цената на антирефлексното ултра-прозрачно стъкло, основният материал, използван като предна 
повърхност на соларните модули, е под натиск поради нарастващите цени на природния газ и калай. Материали като 
алуминий, поцинкована стомана и мед, използвани в соларната индустрия, също станаха много по-скъпи, коментира 
Theodorou. 
Гледните точки на двете консултантски компании са отрезвяващи. Това са само част от големите разминавания, а всички 
знаят, че прилагането на национално ниво може да доведе до още по-големи неуредици, където обикновено „дяволът е 
в детайлите“. 
 
√ Европейските пазари на акции затвориха на загуба на 1 юни 
С най-голям дневен спад затвори испанският бенчмарк IBEX 35, а с най-малко понижение завърши германският DAX 
Без ясно изразена посока вървеше търговията на фондовите пазари в Западна Европа в първият ден от новия месец юни 
до обед, след като приключиха май на отрицателна територия, тъй като търговците продължиха да оценяват новите 
статистически данни. Следобед се повтори ситуацията от миналата сесия във вторник и в крайна сметка всички измерители 
на „сините чипове“ приключаха на загуба, тъй като слабите данни за продажбите на дребно в Германия и забавянето на 
фабричната активност в еврозоната засилиха опасенията за икономическия растеж на фона на рекордно високата 
инфлация. 
Инфлацията в еврозоната достигна 8.1% на годишна база през май, надхвърляйки очакванията и отбелязвайки седмо 
поредно рекордно високо ниво, според предварителната оценка на „Евростат“. Инвеститорите следят внимателно дали 
Европейската централна банка няма да съобщи за темпа и мащаба на повишаване на лихвените проценти, необходими за 
ограничаване на потребителските цени. 
В сряда Уил Хобс, главен инвестиционен директор в Barclays Wealth & Investments, заяви пред CNBC, че перспективите пред 
инфлацията остават изключително неясни, което затруднява инвеститорите. "Ако погледнете инфлационните очаквания 
на професионалните анализатори за една година напред, дисперсията, диапазонът от горе до долу, е толкова голям, 
колкото не сме виждали от началото на 80-те години", каза той. 



18 

 

"Ценовото движение, което наблюдавахме тази седмица при акциите, е много показателно за цялостната несигурност на 
пазарите в момента", каза пред „Ройтерс“ Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti Capital. - Вчерашните данни за 
инфлацията в ЕС, които бяха по-силни от очакваното, отново разпалиха опасенията за това колко високо могат да бъдат 
повишени лихвените проценти като цяло. Основното опасение е, че действията на централните банки неволно ще 
предизвикат рецесия." 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън призна, че е "сгрешила" миналата година, когато предположи, че 
инфлацията в САЩ няма да бъде дългосрочен проблем. Миналата година, преди военното нахлуване на Русия в Украйна 
и новите варианти на коронавируса, Йелън заяви, че инфлацията е "малък риск", като отбеляза, че не очаква тя "да бъде 
проблем". 
Сега тя заяви, че администрацията на президента на САЩ Джо Байдън се е съсредоточила върху предприемането на мерки 
за ограничаване на инфлацията, а това включва и доверие във Федералния резерв на САЩ (Фед). 
"Всички погледи ще бъдат насочени към заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Амстердам другия 
четвъртък, 9 юни, на което членовете на Управителния съвет ще се опитат да постигнат консенсус за това колко бързо да 
"нормализират" паричната си политика", заяви Андрю Кенингам, главен икономист за Европа в Capital Economics. - 
Членовете на УС на ЕЦБ са единодушни, че лихвените проценти трябва да бъдат повишени, но са разделени по въпроса 
колко бързо." 
Продажбите на дребно в Германия са се сринали с 5.4% през април в сравнение с предходния месец, според Федералната 
статистическа служба на страната (Destatis). Темпът на спад е най-висок през последната година. Анализаторите, 
анкетирани от Trading Economics, очакваха средно много по-малък спад от 0.2%. През март този показател се понижи 
съвсем слабо, с 0.1%. 
Според последния доклад на Британския консорциум за търговия на дребно (BRC) и NielsenIQ цените на дребно в 
Обединеното кралство са продължили да растат през май. Индексът се е повишил с 2.8% през май, в сравнение с 2.7% 
месец по-рано, като темпът на нарастване е най-бързият от юли 2011 г. насам. 
Измерителят на промишлената активност (PMI) в еврозоната, изчисляван от S&P Global, спадна до най-ниското си ниво от 
ноември 2020 г. насам – 54.6 пункта през май спрямо 55.5 пункта през април, сочат окончателните данни. Предварителната 
оценка за показателя беше за понижение с  54.4 пункта. 
Индексът PMI за промишлената асктивност в Германия се повиши до 54.8 пункта през май спрямо 54.6 пункта през април. 
Предварителната стойност на индекса беше 54.7 пункта. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона, Stoxx 600, се понижи с 0.41%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (-0.21%), следван от испанския IBEX 35 (-0.14%). С най-
висок ръст беше германският DAX (+0.16%), следван от френски CAC 40 (+0.14%) и италианския FTSE MIB (+0.04%). Следобед 
всички измерители завършиха на червена територия. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският бенчмарк IBEX 35, а с най-малко понижение 
завърши германският DAX. 
От секторните индекси с най-висок ръст беше измерителят на акциите на производителите на автомобили, който нарасна 
с 2.7%, докато на долния край се озоваха индикаторите на туристическите компании, на недвижимите имоти и на 
комуналните услуги, които спаднаха между 1% и 3.2 на сто. 
От производителите на автомобили добре се представиха книжата на обединената компания Stellantis, създадена от 
сливане на италианско-американския автомобилен производител Fiat Chrysler Automobiles с френската компания Groupe 
PSA, които поскъпнаха с 1.74%. 
Другите две големи компании в автомобилния сектор – френската Renault и германската Volkswagen също затвориха с 
печалби, съответно с 2.49% и 2,02% 
Най-много поскъпнаха акциите на Dr. Martens Plc, с 18.39% и се изскачиха на върха на Stoxx 600. Британският производител 
на обувки утрои печалбата си преди данъци за фискалната 2022 г. и увеличи приходите си със 17.5%. 
Сред печелившите бяха и акциите на Tullow Oil PLC, които се повишиха с 1.39%. Британската петролна компания се е 
съгласила да се слее с друга британска компания за проучване и добиване на петрол и газ Capricorn Energy PLC, като 
пазарнта стойнос на обединената компания може да достигне 1,42 млрд. паунда (1.79 млрд. долара). 
Цената на книжата на германското дружество за управление на активи DWS, дъщерно на Deutsche Bank, се понижи с 6.23% 
и беше най-гоубещата емисии от включените в общия Stoxx 600, след съобщението за оставката на главния изпълнителен 
директор Ашока Верман ден след като във вторник германските правоприлагащи органи извършиха обиск в Deutsche Banк. 
Сред губещите бяха и акциите на британския телеком Vodafone, които спаднаха с 2.90%. Поглеждайки назад, през 
последните четири седмици Vodafone загуби 2.8%, а през последните 12 месеца цената им се понижи с 1.06%. 
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На борсата във Франкфурт сред най-губещите бяха книжата на пощенския оператор Deutsche Post, които спаднаха с 3.04%, 
докато годишната равносметка е за загуба със 33.22%. 
Сред спадащите емисии на фондовата борса в Париж беше производителят на козметични продукти L’Oreal, които изтриха 
2.18% от цената, а на годишна база загубата е с 13.51%. 
 
√ От началото на годината турският фондов пазар е световен лидер по ръст в местна валута 
Въпреки това, за пет месеца чуждестранните инвеститори са изтеглили 2.2 млрд. долара от турските акции, 
съобщава Блумбърг 
През първите пет месеца на тази година турският фондов пазар показа най-добро представяне в света в местна валута на 
фона на търсенето от страна на местните инвеститори на активи, които могат да ги предпазят от хиперинфлация, съобщи 
„Блумбърг“. 
Основният борсов индекс на турските „сини чипове“ Borsa Istanbul 30 (BIST) е нараснал с 39% от началото на 2022 г., докато 
общият широк измерител Borsa Istanbul 100 е скочил с 37%. Дори в долари индексът BIST 30 е нараснал с повече от 12% от 
началото на годината и е сред 15-те най-добри световни индекса по този показател, въпреки че за с същия период турската 
лира е поевтиняла с 19%. 
Турските инвеститори бяха изправени пред необходимостта да защитят по някакъв начин средствата си от инфлацията, 
която достигаше в определени периоди до 70%. В резултат на това много пазарни участници инвестираха в акции, което 
доведе до рекорден ръст на индексите и ценните книжа на отделните компании. Например Turkish Airlines поскъпна със 
145% от началото на януари, а акциите на производителя на стомана Eregli Demir ve Celik се повишиха с почти 40%. 
"Няма много възможности за инвестиране на турските пари", казва фонд мениджърът Бурак Четинчекер от Strateji Portfoy, 
- Хората просто не могат да пренебрегнат турските акции, ако искат да защитят спестяванията си от инфлацията.“ 
Междувременно чуждестранните инвеститори активно се оттеглят от турския фондов пазар заради „оригиналния“ подход 
на властите в страната към паричната политика. Миналия петък турският президент Реджеп Тайип Ердоган отново 
разкритикува привържениците на идеята, че повишаването на лихвените проценти може да забави инфлацията, като 
нарече тези, които мислят така, "провали или предатели". 
От началото на годината чуждестранните инвеститори са изтеглили 2.2 млрд. долара от турските акции, а пазарният им 
дял е спаднал до 35%, което е исторически минимум. 
 
√ Понижението на лихвите в Русия: ПР трик на Кремъл или демонстрация на сила 
Стабилизирането на рублата показва, че санкциите на Запада срещу Русия са контрапродуктивни 
Въпреки санкциите, рублата се възстанови и отбеляза най-доброто си представяне сред валутите в света през настоящата 
година, по оценки на „Блумбърг“. На този фон Русия обяви намаляване на основната лихва, при това за трети път в рамките 
на един месец. Какво е това: демонстрация на сила или ПР трик? 
Въпросът зададе телевизионният канал CNN в събота в седмичния си обзор, който започна с Русия, която намали лихвените 
проценти миналия четвъртък, 26 май, след силното възстановяването на рублата, което се случи благодарение на 
значителните приходи от петрол и газ, поради по-високите цени, а подкрепата на правителството в Москва намали 
донякъде напрежението върху отслабващата руска икономика. 
На извънредно заседание Руската централна банка понижи лихвените проценти от 14% на 11% и заяви, че ще има и по-
нататъшни намаления. Непосредствено след началото на „специалната военна операция“ на Русия в Украйна лихвите бяха 
повишени до 20%, тъй като банката се опита да предотврати финансова криза, която можеше да бъде предизвикана от 
западните санкции. 
"За отслабването на инфлационния натиск допринася динамиката на обменния курс на рублата, както и значителното 
намаляване на очаквания на домакинствата и бизнеса за задържане на поскъпването на потребителските цени", се казва 
в изявление на Банката на Русия. Централната банка заяви още, че очаква годишната инфлация да спадне до 5-7% до края 
на годината, в сравнение със 17.5% през този месец по предварителни данни. 
С началото на военната операция на 24 февруари на Русия срещу Украйна рублата падна до рекордно ниско ниво от около 
135 рубли за долар, тъй като Западът замрази около половината от руските валутни резерви на стойност 600 млрд. долара. 
Стотици чуждестранни компании вече са напуснали страната, а на руски юридически лица е забранено да придобиват 
важни западни технологии и услуги. 
Но руската валута се възстанови и през тази година се представя най-добре в света 
За това спомогна капиталовият контрол, при който компаниите и инвеститорите са принудени да купуват рубли, както и 
рязкото покачване на световните цени на енергията и суровините. Сега за един щатски долар могат да се купят около 63 
рубли (по окончателни данни в края на валутната търговия в понеделник, 30 май). Върхът беше достигнат на 23 май, когато 
рублата достигна 7-годишен връх от 54.8 рубли за един долар и е най-добре представящата се валута в света през тази 
година, според „Блумбърг“. Така на практика се изпълнява главната стратегия на Руската централна банка чрез 
облекчаване на капиталовия контрол и намалява на разходите по заемите чрез понижаване на лихвите да попречи на по-
нататъшното укрепване на националната валута под 60 рубли за долар. 
Усилията на Запада за ограничаване на руския енергиен внос се развиват бавно, докато руската хазна се попълва бързо от 
значителното увеличение на цените на петрола и газа. 
"Основното е, че приходите от петрол и газ се превърнаха в спасителен пояс за ръководството на Русия, което му позволи 
да се откаже от извънредните икономически мерки", казва Уилям Джаксън, главен икономист за развиващите се пазари в 
лондонската консултантска компания Capital Economics, цитиран от „Ройтерс“. "На този фон по-нататъшното облекчаване 
на капиталовия контрол и допълнителното намаляване на лихвените проценти изглеждат още по-вероятни", добави той. 
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В продължение на няколко години, преди да започне военната операция срещу Украйна, президентът Владимир Путин се 
опитваше да създаде от Русия "икономическа крепост", натрупвайки резерви, които биха могли да бъдат използвани в 
случай на извънредна ситуация. Това му даде основание да разпореди миналата сряда 10-процентно увеличение на 
пенсиите и на минималната работна заплата, за да предпази руснаците от последиците на нарастващата инфлацията, 
според източник на CNN. 
Но руската икономика няма солидна основа. Капиталът може да се контролира, но резервите могат да се използват само 
за ограничен период от време, ако не се попълват. В същото време новите ограничения на САЩ и Западна Европа могат да 
доведат до това Русия да обяви фалит по външния си дълг възможно най-скоро. Това ще се случи за първи път от повече 
от век насам, припомня „Ройтерс“. 
Тимъти Аш, старши анализатор за развиващите се пазари в базирания в Лондон инвестиционен фонд Bluebay Asset 
Management, заяви, че сега Путин ще трябва да предприеме извънредни защитни мерки, а понижаването на лихвените 
проценти е част от държавна ПР кампания. 
Информационната война 
"В момента хората в Кремъл водят информационна война със Запада и рублата стана част от тази война", каза Тимъти Аш 
пред CNN Business. 
Тази година Русия е изправена пред дълбока рецесия. Международният валутен фонд прогнозира, че БВП на Русия ще се 
свие с 8.5% през настоящата година, което е следствие от строгите санкции, наложени на Москва. 
Въпреки това, санкциите все още не са нанесли сериозен удар върху руската ресурсна база. На Москва ще става все по-
трудно да продава петрол и въглища, а най-големият ѝ потребител на енергия - Европейският съюз – вече се споразумя за 
петролното ембарго, но пълната забрана за внос на руски газ все още не е на дневен ред. 
Русия коригира прогнозите си за добив на петрол през настоящата година. Вицепремиерът Александър Новак заяви, че 
производството може да намалее с 480-500 млн. тона, което представлява спад от 6.5% спрямо 2021 г. Министерството на 
икономиката на Русия по-рано прогнозира спад от 9.3% за тази година, съобщи РИА Новости миналия четвъртък. 
"Мисля, че намалението ще бъде по-малко", каза Новак пред репортери по време на посещение в Иран преди дни. - Имаше 
само един месец, в който намалението надхвърли един милион барела на ден, а сега вече не е толкова значително. Затова 
смятам, че вбъдеще ще има подем на добивите и доставките.“ 
И докато много западни търговци и рафинерии се отказват от руския петрол и газ, Индия и Китай увеличават покупките си, 
като по този начин компенсират част от загубите от налаганите на Русия ограничения от САЩ и ЕС. 
САЩ тласкат Русия към дългов фалит, но засега безуспешно 
САЩ искат да доведат Русия до дългов фалит, но засега Москва успява да го избегнат дори при "безпрецедентни санкции", 
пише в последния си брой месечното американско списание National Interest. Според изданието, Москва е добре 
подготвена и, колкото и да иска Байдън, рублата не се е превърнала в "боклук". 
Списанието припомня, че в началото на миналата седмица Министерството на финансите във Вашингтон обяви на уебсайта 
си, че няма да поднови лиценза, който изтече в сряда, 25 май, и който позволява на Русия да плаща на притежателите на 
деноминиран в долари дълг чрез американски и чуждестранни банки. Лицензът, издаден на 2 март, позволява на Русия 
да изплаща лихви и други плащания въпреки западните санкции. Русия има международни облигации на стойност около 
40 млрд. долара и до края на тази година трябва да плати около 2 млрд. долара за обслужване на външния си дълг. 
"Ако облигационерите не получат парите си навреме, при спазване на допустимите гратисни периоди, Русия ще бъде 
принудена да обяви фалит по държавния си дълг. Няма да има повече изключения или отсрочки и изглежда, че 
притежателите на облигации няма да получат парите си", заяви пред „Ройтерс“ Джей Аусландер, партньор в адвокатската 
кантора Wilk Auslander. 
Министърът на финансите Джанет Йелън обясни, че лицензът остава в сила до 25 май включително, за да "има период от 
време за организиран преход и за да могат инвеститорите да продадат своите ценни книжа" през гратисния период. 
Изтичането на лиценза може да доведе до първия фалит на Русия след болшевишката революция в началото на 20-и век, 
припомни „Асошиейтед прес“ (АР), и съобщи, че Кремъл, очевидно е предвиждал този сценарий, и е предприел 
контрамерки, като е извършил две авансови плащания по облигациите преди крайния срок 25 май. Следващото плащане 
е дължимо на 23 юни (срокът се вмества в 30-дневния гратисен период за погадавяне) и Русия може да изплати 
задълженията си по държавните облигации отново предварително, прогнозира АР. 
Противно на твърдението на Байдън от март, че рублата е станала "боклук", сега тя е малко над два пъти по-силна от 24 
февруари, когато започна специалната военна операция (при 135 рубли за долар в края на февруари спрямо 63 рубли за 
долар към 30 май). Експертите смятат, че с големите си запаси от природни ресурси Русия е в състояние да устои на 
външния натиск. Освен това, западните пакети от санкциите не се разпространяват на изток, тъй като Ню Делхи и Пекин 
продължават да поддържат тесни търговски връзки с Кремъл. 
Стабилизирането на рублата показва, че санкциите са контрапродуктивни 
Санкциите на Запада изобщо не постигнаха ефекта, на който се надяваха САЩ и съюзниците им в Европа. САЩ искаха да 
унищожат рублата, но тя подновява своите върхове. Междувременно позицията на долара се влошава бързо, пише 
британският Times. 
„Ройтерс“ съобщи миналата седмица, че на германски и италиански компании, чиито крайни срокове за плащане на 
доставките на газ от Русия наближават, е било разрешено да открият сметки в рубли, за да продължат да купуват руско 
синьо гориво, без да нарушават санкциите срещу Москва. В същия ден рублата поднови най-високите си стойности спрямо 
еврото и долара съответно от юни 2015 г. и март 2018 г. 
Одобрението от страна на Германия и Италия техни фирми да плащат за руски газ в рубли в последния момент е още едно 
доказателство, че не е уместно европейските държави да се придържат към санкциите на САЩ срещу Русия, а силното 
укрепване на рублата след одобрението на плащанията от страна на членовете на ЕС показва, че санкциите на САЩ, които 
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бяха предназначени да подкопаят финансовия потенциал на Русия и нейната валута, в крайна сметка ще дадат обратен 
резултат, според Times. 
След кризата между Русия и Украйна, която ескалира през февруари тази година, САЩ и Европа наложиха повече от десет 
хиляди санкции срещу Москва, за да упражнят натиск. Западът се опитва да предизвика вътрешни финансови и 
политически сътресения в Русия - от изключването на руските банки от SWIFT до забраната на нови инвестиции и 
постепенно ограничаване на руски износ на петрол. 
В областта на енергетиката западните страни наложиха санкции в невероятен мащаб и продължават да разработват мерки 
за допълнително блокиране на приходите на Русия от петрол. Тяхната дългосрочна цел е да подкопаят централната роля 
на Москва в световната енергийна икономика. 
САЩ забраняват изцяло вноса на руски петрол и газ, а Великобритания ще прекрати доставките на черно злато до края на 
тази година. Германия е замразила пускането на "Северен поток 2", а Европейският съюз заяви, че ще спре вноса на руски 
въглища до август. Според BBC, обаче, тези срокове не е изключено да бъдат удължени. 
Санкциите на САЩ и Европа не успяха да накарат Москва да направи компромис и да подкопаят нейната икономика и 
валута, но затова пък имаха силен страничен ефект върху световните вериги за доставка на храни и енергия. С постигнатата 
на практика победата на Русия в противопоставянето със западните сили и укрепването на рублата статутът на долара е 
все по-застрашен. САЩ вече виждат как санкциите срещу Москва се отразяват на собствената им валута и икономика, 
обобщава BBC. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,0655 долара 
Курсът на еврото се задържа стабилно над 1,06 долара в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски 
сайтове за финансова информация.  
Единната валута днес сутринта се разменяше за  1,0655 долара.  
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,0712 долара за едно евро. 
 
√ Цената на петрола е силно надценена 
Цената на суровия петрол Brent е силно надценена и трябва да падне значително, тъй като търсенето намалява и се надигат 
страховете за рецесия. Това коментира Ед Морс, директор „Проучвания на суровини“ в Citigroup, цитиран от Markets 
Insider. 
„Бих казал, че е по-скоро ценовия диапазон от 70 долара, отколкото от 120 долара. Ако искате справедлива стойност на 
петрола, погледнете текущата крива”, препоръча той в интервю за Bloomberg. 
Суровият петрол Brent се повиши с повече от 50%, след руската инвазия в Украйна и западните санкции срещу Москва, 
които оказаха натиск върху цените на енергията. 
Във вторник петролът скочи до двумесечен връх от над 123 долара за барел, след като ЕС наложи ембарго върху руски 
петрол, като част от шестия си кръг от санкции. 
Морс каза, че прогнозата на Citi за търсенето на петрол са спаднали рязко тази година – 1.4 милиона барела, тъй като 
опасенията за рецесия се засилват. 
„В началото на годината очаквахме да има около 3.6 милиона барела на ден нарастване на търсенето. Сега коригираме 
прогнозата си надолу до 2.2 милиона барела на ден. Светът, който се взира в рецесия, не е свят със стабилен растеж на 
търсенето на дизелово гориво “, уточни анализаторът. 
Световната банка също предупреди, че войната между Русия и Украйна е довела до покачване на цените на суровините до 
такава степен, че глобалната рецесия е неизбежна. "Идеята за удвояване на цените на енергията е достатъчна, за да 
предизвика рецесия сама по себе си", изрази опасенията си президентът ѝ  Дейвид Малпас пред Търговската камара на 
САЩ. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 юни 2022 г. 
София. 

- От 9:00 часа в залата на Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ 124) Цветан Кюланов и премиерът Кирил 
Петков откриват семинар за сътрудничеството между университетите и частния сектор. Представителството на 
Европейската комисия в България ще бъде домакин на българо-скандинавски семинар "Сътрудничеството между 
университетите на бъдещето и частния сектор“. 

- От 9:30 часа в Интер Експо Център, президентът Румен Радев ще участва в откриването на международна 
конференция „Automotive and Mobility Forum - Southern and Eastern Europe 2022“, която ще събере в София 
представители на автомобилния сектор от Южна и Източна Европа. 

- От 11:00 часа на басейна в 55 СУ „Петко Каравелов“, кв. Дървеница ще се проведе пресконференция на 
Водноспасителната служба на Българския Червен кръст . 

- От 09:30 ч. Министерство на земеделието стартира поредната виртуална приемна. Това е поредно издание на 
инициативата, като в него ще вземат участие директорите на следните дирекции „Развитие на селските райони“, 
„Обща политика в областта на рибарството“ и „Анализ и стратегическо планиране“. С виртуалната приемна 
Министерство на земеделието предоставя възможност на всички заинтересовани страни да задават своите 
въпроси и да получават отговори от директори на дирекции в Министерството. По този начин запазва 
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изпълнението на една от водещите си цели – да води активен диалог с бизнеса и да се работи при пълна 
прозрачност. 

- От 11:00 часа в Пресклуб БТА ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъдат представени 
данни от национално представително проучване „Нагласи към устойчиво домакинство“. То е проведено от 
социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на Бош „Домакински електроуреди“ България. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа ще се проведе ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметта на Христо 
Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. 

- От 10.00 часа, пред бюст-паметника на Христо Ботев, който се намира на площад „Народни Будители“ ще се състои 
ритуал по полагане на цветя в памет не великия български революционер и поет Христо Ботев. В събитието участие 
ще вземат Военно формирование – 26 400 и Биг Бенд – Благоевград.  

- От 16.00 часа в Национален пресклуб БТА – Благоевград. Екипът на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – 
Благоевград ще проведе пресконференцията по случай премиерата на най-новото заглавие в репертоара на 
театъра „Съмнение“ от Джон Патрик Шанли, режисьор Стайко Мурджев.  

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа паметника на Христо Ботев в Морската градина ще се проведе общоградско поклонение, заупокойна 
молитва и полагане на венци и цветя по повод Денят на Ботев и загиналите за национално освобождение на 
България. Организатор на събитието е дирекция „Култура и духовна развитие“ към Община Варна, а 
съорганизатори са Военноморските сили и Варненската и Великопреславска митрополия. 

- В 12 ч. за около 2 минути ще се проведе тренировка с реално задействане на сиренната система със сигнал 
„Въздушна опасност“. Тестването е регулярно с цел проверка на изправността на системата. То се провежда в 
изпълнение на решение на Министерския съвет, с което 2-ри юни е обявен за ден на Ботев, чиято памет се почита 
с вой на сирени.  

*** 
Варна. 

- От 18.30 часа във вътрешния двор на Археологическия музей ще бъде открита конференцията „Египетските 
култове на Българското Черноморие“  

*** 
връх Околчица. 

- От 11.00 часа премиерът Петков ще участва в поклонение на връх Околчица по повод отбелязването на Деня на 
Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Премиерът ще поздрави и участниците в 
Националния туристически поход “Козлодуй-Околчица“.  

*** 
Дупница. 

- От 11:00 часа пред паметника на Христо Ботев, Община Дупница и Профилирана гимназия "Христо Ботев" 
организират тържествено отбелязване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 
България и поднасяне на венци и цветя. 

*** 
Кюстендил. 

- От 12:00 часа пред паметника на Васил Левски (Ларгото) в Кюстендил ще бъде отбелязан Деня на Христо Ботев и 
на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 146 години от гибелта на 
поета революционер.  

*** 
Ловеч. 

- Община Ловеч ще отбележи с церемония 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 
България. В 11:45 ч. – на Паметната плоча на загиналите Ботеви четници (зад Младежкия дом); в 12:00 ч. – на 
Паметника на Тодор Кирков. Точно в 12.00 часа по традиция в цялата страна ще има едноминутно мълчание и вой 
на сирени. 

*** 
Разград. 

- От 10:30 часа на пресконференция в ОДМВР-Разград. Поводът са структурните промени в Дирекцията. Очакваме 
ви на централния вход.  

*** 
Русе. 

- От 11:30 часа в чест на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, Община Русе организира 
възпоменателна церемония пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение. Слово ще 
произнесат кметът на Община Русе Пенчо Милков и областният управител на Русе Анатоли Станев. Заупокойна 
молитва в памет на Христо Ботев и загиналите за свобода ще отслужат свещеници от Русенската Света 
Митрополия. По традиция в края на церемонията ще бъдат положени венци и цветя от обществени и политически 
организации, училища и институции. Церемонията ще завърши точно в 12 ч., когато ще прозвучат сирените в памет 
на Ботев и загиналите за българската свобода.  

*** 
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Свищов. 
- В Свищов ще се проведе общоградско поклонение по повод 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата 

на България 
- По повод 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България и 146 години от гибелта на поета-

революционер, Община Свищов и Военно формирование 28880 - гр. Белене организират общоградско 
поклонение от 11:30 ч. на паметника на Свободата в Свищов.  

*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа ще се проведе Поклонение пред Паметника-костница на връх Средногорец.Кметът Николай 
Мелемов, секретарят Момчил Николов и председателят на Общинския съвет Ангел Безергянов ще поднесат венци 
пред паметника-костница на загиналите герои от 21-ви Пехотен Средногорски полк по време на Балканската 
война. На пл. ”Свобода” на Стария център в Смолян от 11:30 часа пред паметника на Ботев с Почетен караул 
тържествено ще се отбележи 2 юни. В програмата ще участват 101 Алпийски полк, Общинският Духов оркестър и 
др. Слово за безсмъртния поет, публицист, журналист и революционер ще поднесе инж. Милка Матушева, 
директор на ДА- Смолян. Ще звучат и безсмъртните Ботеви стихове, изпълнени от актьора Румен Бечев.  

*** 
Стара Загора. 

- От 11:30 часа пред бюст-паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк „Митрополит Методий Кусев“ ще 
се проведе тържествен общоградски ритуал, по повод отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за Национално 
освобождение, организират Община Стара Загора и Втора Тунджанска бригада. Точно в 12:00 часа воят на 
сирените ще оповести едноминутно мълчание в знак на всенародната почит към делото на Ботев и всички знайни 
и незнайни герои загиналите за свободата на България. 

 *** 
Трявна. 

- От 18.00 часа Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Националните Славейкови празници в Трявна 
 *** 
Търговище. 

- От 11.30 часа Търговище ще отбележи Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 
По традиция това ще се случи с поднасяне на венци и цветя пред паметника на знаменосеца на Ботевата чета, 
Никола Симов – Куруто. В минутите преди 12.00 ч. кметът д-р Дарин Димитров ще поднесе цветя.  

*** 
Хасково. 

- От 12.00 часа пред паметника на Христо Ботев в Хасково ще бъде отбелязано безсмъртното дело на поета 
революционер и хилядите знайни и незнайни герои, пожертвали живота си за България. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в зала 203 на Община Шумен ще се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците на общините от област Шумен.  

*** 
Ямбол. 

- От 10.00 часа в двора на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ ще се състои традиционната 
церемония по честването на 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

- От 12:00 часа до 12:02 часа на 2 юни в Ямбол ще бъдат включени сирените за отдаване на почит към Христо Ботев 
и загиналите за свободата на България герои. 

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

- Антикризисните мерки и пенсионният модел – изпълнени ли са очакванията? Говори социалният министър Георги 
Гьоков. 

- Българският план за еврото и актуализацията на бюджета: излизат ли сметките на управляващите – председателят 
на бюджетната комисия в парламента Любомир Каримански. 

- Пътищата след бягството от войната – за избора между очакванията и възможностите. 
- Земеделски производители отново на протест - заради забраната за стрелбата срещу градоносните облаци и 

унищожената реколта. 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Физически сблъсък в Народното събрание. Защо се стигна до напрежение и закани за бой в пленарната зала 
- На фона на растящата инфлация и поскъпването на живота. Как ще се разпределят парите за справяне с кризата в 

новия бюджет на държавата? Разговор с Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ и Владислав Панев от 
„Демократична България“ 

- Защо майка уби 8-годишното си дете и опита да се самоубие 

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

