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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Властта в обществото трябва да бъде равномерно разпределена 
За да бъде едно общество развито - властта трябва да бъде равномерно разпределена в различни негови слоеве. Това 
заяви президентът Румен Радев по време на първата галавечер "Хоризонти" на списание "Мениджър". 
Държавният глава очерта ролята на културата като инструмент за господство и икономическо влияние. 
Когато говорим за развито общество и култура, трябва да сме на ясно какво влагаме в тези понятия. По какво 
разбираме, че е развито - по технологиите или културата. За да имаме развито общество трябва да имаме 
устойчивост на принципите, обясни Радев. 
Властта в обществото трябва да бъде равномерно разпределена в различни негови слоеве, да имаме индивидуални права, 
да имаме социална защита на най-слабите - ето това са посоките, които трябва да спазваме като развито общество, 
допълни президентът. 
Културата може да бъде и инструмент за господство и влияние в бизнеса. Защото тя задава нашето ниво на амбиция. 
Основният елемент в една култура е езикът. 
У нас от седмици една дума се използва все по-често - криза - икономическа, духовна, културна. От криза се излиза с 
ясна посока и единение в обществото. Затова е огромна ролята на културата като спойващ елемент в обществото. 
Вярваме, че едно успешно общество се нуждае от стабилна бизнес екосистема, каза Александра Мирчева - издател на 
списание "Мениджър". 
 
√ Асен Василев: За бежанците от Украйна се разходват евросредства от оперативни програми 
За бежанците от Украйна се разходват евросредства от оперативни програми, заяви в парламента вицепремиерът и 
министър на финансите Асен Василев. 
Деница Николова от ГЕРБ-СДС допълни, че войната в Украйна е изместила дневния ред към подкрепа на бежанците от 
Украйна. 
"Вчера вицепремиерът Калина Константинова ни обясни за едни 148 милиона евро набързо. За тези 3 месеца 
разходваме средства - до каква степен те са от държавния бюджет и до каква степен са от Европа", попита Деница 
Николова Асен Василев. 
"За първия месец средствата са от националния бюджет - над 15 милиона, за април са 56 милиона лева - те са от 
национален фонд. Средствата, които са необходими за здравната система, също ще излизат от национален фонд", заяви 
Асен Василев. 
"За последните два месеца - това е европейско финансиране. Оперативните програми имат ясни процедурни правила. Как 
разходваме тези средства при липса на публичност, която има елемент на проверка от Европа? Числата ви с вицепремиера 
Константинова не се припокриват. Мерките не са много ясни", допълни Деница Николова от ГЕРБ-СДС. 
"Ясно е за какво се разходват средствата - даже хотел по хотел. Общо средствата са 148 милиона евро от 
съществуващите програми - това е постановлението на Европейската комисия. Авансово се разходват средствата. 
Имаме право да разходваме по опростена процедура", каза още Асен Василев. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: След пет години автомобилният сектор в България може да достигне 20% от БВП 
Очаква се след пет години автомобилният сектор в България да достигне 20 процента от брутния вътрешен продукт. Това 
посочи президентът Румен Радев при откриването на международна конференция в София. 
Форумът, посветен на автомобилната индустрия, събра представители на сектора от Южна и Източна Европа. 
Автомобилният сектор е най-развиващият се отрасъл в България и за десет години заема между 10 и 12 процента от 
брутния вътрешен продукт (БВП) у нас, посочи президентът Радев: 
"По отношение на трудова заетост вече имаме 70 000 работни места и догодина, ако се движим с тези темпове, този 
отрасъл ще има около една четвърт от индустриалните работни места в България. От десет автомобила, произведени в 
Европа, в девет от тях има вградени компоненти, произведени в България. 80 процента от сензорите на автомобилите, 
продавани в Европа, се произвеждат в България". 
Държавният глава призова потенциалните нови инвеститори в сектора да се възползват от възможностите в България - от 
привлекателната данъчна система, ниски оперативни разходи, финансова и макроикономическа стабилност, и добри 
специалисти: 
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"Работим недостатъчно за промотиране на нашите успехи и потенциал навън, дори и в Европа, не говоря за света. Сега се 
надявам, че тук и с амбицията на правителството ще се разгърне една много по-силна информационна кампания за 
възможностите в България". 
 
√ Асен Василев: България може да влезе в еврозоната през 2024 г. 
България може да влезе в еврозоната през 2024-та година, но трябва да се приемат промени в над 100 закона, 
включително и в закона за БНБ, заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев в блиц контрол в ресорната 
парламентарна комисия. 
Хърватия изкуствено занижи дефицита си, което е известно и на Европейската централна банка, заяви още Асен Василев в 
коментар на намерението на Хърватия да въведе еврото година преди България. 
Ето как Василев коментира оценките на Брюксел за готовността на България:  
"1-ви януари 2024-та Комисията потвърждава, че е срок, който ние можем да постигнем. Основният въпрос е да си 
променим законодателството, така, че да отговаряме институционално, което е изцяло в наши ръце. Вторият въпрос е 
свързан с инфлацията и дали ще изпълним инфлационните критерии". 
"При нас инфлацията се движи изпреварващо спрямо другите страни в ЕС, защото енергията и храните са с по-голям дял в 
потребителската кошница, отколкото в другите европейски държави. При тези стоки имаше сериозно поскъпване", посочи 
Василев и добави: 
"Ние виждаме, че при енергията инфлацията вече е овладяна, а поскъпването на храните е почти овладяно. Имаме 
вторични ефекти при облеклата, обувките и транспорта, но се надяваме в следващите месеци и там да овладеем 
инфлацията. Освен това във втората половина на годината ще мерим поскъпването от по-висока база", посочи 
финансовият министър. 
Според него държавата не може да намали ефекта от инфлацията, внесена през горивата. "Цената на природния газ по 
съществуващите договори се вдигна за една година четири пъти. Няма бюджет в света, който да издържи на подобен 
натиск", подчерта министърът. 
Относно цената на електроенергията, той отбеляза, че се прилага компенсационна схема. 
"Цената на тока за бизнеса е същата като септември миналата година, а за домакинствата тя е без промяна от юли 2021 г. 
Ние сме страната с най-ниските акцизни ставки на горивата, не са с повишавани данъците, освен това е ограничен и 
монополният натиск", каза още Василев по повод борбата с инфлацията и за подкрепата за хората и за бизнеса. 
Следващата седмица актуализацията на бюджета ще бъде внесена в Народното събрание, каза още Василев. 
 
√ Няма да подпишем нов договор с "Газпром", заяви вицепремиерът Василев 
България няма да подпише нов договор с "Газпром" за доставки на синьо гориво, заяви вицепремиерът Асен Василев в 
бюджетната комисия в парламента. Сегашният изтича в края на декември. 
Василев коментира, че в момента в България не се купува руски природен газ, защото компанията едностранно е спряла 
да изпълнява договора си. 
"Отговорът на вашия въпрос към момента, кога това правителство ще преговаря с "Газпром" за нови количества газ, 
имайки предвид държанието на "Газпром" и отказа да изпълнява подписан договор, по който ние сме били абсолютно 
изрядни - единственият отговор, който мога да ви дам е никога", заяви финансовият министър. 
Според вицепремиера "Газпром" решава на коя държава да приеме плащанията и на коя не. И на базата на това какъв 
обем доставя и кога изтича съществуващият й договор: 
"Не може, когато някой ти спре газа, въпреки че си плащаш и си изпълняваш договора, ти да разчиташ същият този човек, 
че няма да ти спре газа, когато си в трудна ситуация. Затова моят отговор е такъв, защото имаме ненадежден партньор, 
доказано ненадежден". 
В момента страната ни купува азерски и американски газ, добави вицепремиерът Асен Василев. 
 
√ КЕВР изслуша представители на топлофикациите за цените на парното 
Репортаж на Румяна Василева 
Комисията за енергийно и водно регулиране изслуша на открито заседание представители на топлофикационните 
дружества по повод предстоящото определяне на нови цени на парното. 
КЕВР предвижда от 1 юли цените на топлинната енергия за битови нужди да нараснат средно с 39,26 % за цялата страна. 
Предлаганата от регулатора промяна е значително по-ниска от исканията  на енергийните дружества за увеличение средно 
със 123,58%. 
Председателят на регулатора Станислав Тодоров коментира: 
"Изключително е предизвикателно, действително, да се прави прогноза при обстоятелствата, които са около нас и 
действащ военен конфликт през една държава. Това е най-доброто, което е направило Комисията. Считам, че то е валидно 
за всички пазарни участници не само за топлофикацията, но също така и за ВЕИ-енергията, както и за 
електроразпределителните и производствени предприятия". 
КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложените цени за тока и парното на 7 юни, а на 1 юли ще вземе 
окончателно решение. 
 
√ България и още 5 държави ще помагат на Гърция в борбата с летните пожари 
ЕС изпраща 200 пожарникари в Гърция в случай на възникване на летни горски пожари, съобщи „Катимерини”. 
Повече от 200 пожарникари и техническо оборудване, предоставени от държави от Европейския съюз, скоро ще бъдат 
разположени в Гърция, за да се даде възможност за бърза реакция при големи горски пожари. 

https://bnr.bg/post/101656151/kevr-izslusha-predstaviteli-na-toplofikacionnite-drujestva-za-novite-ceni-na-parnoto


3 

 

Европейската комисия, обяви, че България, Финландия, Франция, Германия, Румъния и Норвегия ще участват в 
инициативата, координирана от Механизма за гражданска защита на блока. 
Миналото лято стотици огромни пожари изпепелиха големи райони в Гърция. 
"Ясно е, че сме изправени пред глобална промяна на климата и това изисква от нас, европейците, да реагираме 
съвместно", заяви Янез Ленарчич, комисар по управление на кризи. "През август 2021 г. Гърция стана свидетел на около 
65 едновременни горски пожара на ден, като средните температури често надхвърляха 40 градуса по Целзий". 
Миналогодишните горски пожари натовариха до краен предел възможностите на Гърция за борба с пожарите, което 
накара правителството на средиземноморската държава да призове за международна помощ. Около 24 европейски и 
близкоизточни държави се отзоваха, като изпратиха самолети, хеликоптери, превозни средства и стотици пожарникари. 
 
√ Столтенберг: Трябва да сме подготвени за дългосрочен ангажимент в Украйна 
НАТО трябва да е готова за още по-продължителна война между Русия и Украйна. Това заяви генералният секретар на 
Алианса Йенс Столтенберг след среща във Вашингтон с американсия президент Джо Байдън. 
Русия направи стратегическа грешка с нахлуването в Украйна, добави генералният секретар на НАТО: 
"Президентът Путин искаше по-малко НАТО и затова нападна Украйна, но вместо това получава повече НАТО и присъствие 
в източната част на алианса и повече негови членове. Войните по природа са непредсказуеми и трябва да сме подготвени 
за дългосрочен ангажимент. Виждаме, че тази война се превърна в игра на изтощаване. Повечето войни, най-вероятно и 
тази, ще приключи на някакъв етап на масата за преговори". 
Междувременно, Съединените щати обявиха нови санкции срещу Русия. 
Зелена светлина получи и шестият пакет от европейски сакнции срещу Москва от всички страни членки на Европейския 
съюз. 
Той включва компромисно решение за съкращаване с 90% на вноса на руски петрол в Съюза до края на годината. 
Предвиждат се и редица изключения за отделни страни членки. 
 
√ Парламентът на Молдова забрани излъчването на руски новинарски програми 
Молдовският парламент прие закон, забраняващ излъчването на руски новинарски програми в Молдова, в която 
напрежението между прозападни и проруски настроени граждани се засили, след като Русия нахлу в Украйна, предаде 
Франс прес. 
По-специално, молдовските телевизионни канали ще могат да излъчват само руски филми, сериали, музикални или 
развлекателни програми. 
Освен това, според новия молдовски закон 50 процента от чуждестранните програми, излъчвани по телевизията, трябва 
да идват от Европейския съюз, САЩ или страни, подписали Европейската конвенция за трансгранична телевизия. 
В контекста на нахлуването Молдова, в която се говори предимно румънски език, но в която има голямо рускоезично 
малцинство, демонстрира решителна подкрепа за Киев. 
Молдова, в която се намира Приднестровието, проруска сепаратистка територия, граничеща с Украйна, се опасява, че 
Москва може да я избере за мишена, особено след като сепаратисткият регион заяви, че през април е бил подложен на 
обстрел от страна на Украйна, припомня Франс прес. 
 
√ Русия засилва натиска в Източна Украйна, разрушена е голяма част от Лисичанск 
Русия увеличава натиска си в Източна Украйна в опит да установи контрол над източния регион Донбас. Украинският 
президент Володимир Зеленски отново призова за повече западни оръжия, които да помогнат на Украйна да надделее 
във войната.  
Днес се навършват 100 дни от началото на войната в Украйна. Във видеообръщението си тази нощ президентът Володимир 
Зеленски заяви, че няма особена промяна в обстановката в Северодонецк, където се водят най-интензивните боеве през 
последните дни. Зеленски потвърди, че Съединените щати ще изпратят на Украйна високомобилни артилерийски ракетни 
системи: 
"Съединените щати потвърдиха на различни нива, че изпращат вискомобилни артилерийски ракетни системи на нашата 
страна. Тези оръжия наистина ще помогнат да спасим животи и и да пазим нашата земя. Благодарен съм на президента 
Байдън, на всички американски приятели, както и на народа на Съединените щати за тази подкрепа. Очакваме я с 
нетърпение. Очакваме също така добри новини за снабдяването с оръжия от други партньори. Например, днес получихме 
нов пакет отбранителна помощ от Швеция. Много съм благодарен на лидерите на тази държава. Работим, за да осигруим 
модерни бойни системи на много по-високо ниво". 
По-голямата част от украинския град Лисичанск е разрушена, съобщи представител на местната украинска власт. 
Вчера руските сили нанесоха удари по украинските позиции в Донбас, а Киев заяви, че Москва контролира 20% от 
украинската територия. 
Губернаторът на Донецка област каза, че руските сили в източната част на Украйна се опитват да напреднат на юг към 
ключовите градове, контролирани от Киев, Краматорск и Славянск. 
Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че тихоокеанският флот на Русия започва едноседмична 
серия от учения с участието на повече от 40 кораба и до 20 самолета. Ученията ще се проведат от 3 до 10 юни. 
 
√ САЩ с нови санкции на руски държавни служители, сред тях е и Мария Захарова 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън одобри в четвъртък нов набор от санкции срещу "руски правителствени 
служители, бизнес лидери, луксозна собственост на елита и компании за управление на луксозни активи и услуги", както 
беше формулирано в официалното изявление на Белия дом, предаде Ройтерс. 
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Сред засегнатите от новите санкции на Държавния департамент на САЩ руски служители са Мария Захарова, говорител на 
руското външно министерство, както и Год Нисанов, близък сътрудник на руски официални лица. 
Освен това американското правителство включи в своя "черен санкционен списък" и Алексей Мордашов, "един от най-
богатите милиардери в Русия", заедно със семейството му. Алексей Александрович Мордашов е руски бизнесмен 
милиардер, който е основен акционер и председател на "Северстал", най-голямата руска стоманодобивна и минна 
компания. 
Министерството на финансите на САЩ включи в списък със санкции и руския челист Сергей Ролдугин, близък приятел и 
съветник на Путин, както и членове на семейството му. Под санкции вече ще се намират и министри от руското 
правителството, отговарящи за ключови сектори на руската икономика, както и президентът на United Aircraft Corporation, 
държавна компания, която има водеща роля в отбранителната индустрия. Предполага се, че авиационна компания е 
участвала в схема за прехвърляне на самолети към офшорна компания за избягване на санкции. 
Министерството на финансите на САЩ в четвъртък идентифицира два кораба - Graceful под руски флаг и Olympia под флага 
на Каймановите острови като собственост, в която Путин има интерес. Руският президент, който беше в черния списък ден 
след инвазията си в Украйна на 24 февруари, е предприел множество пътувания с яхти, включително едно в Черно море с 
белоруския президент Александър Лукашенко миналата година, съобщиха от Министерството на финансите. 
Финансово министерство също така насочи своите санкции и към Imperial Yachts, занимаваща се с посредничество със 
седалище в Монако, която компания позволява на собствениците на суперяхти, включително руски олигарси, да отдават 
под наем своите яхти, когато не ги използват. 
 
√ Байдън иска от Конгреса действия за контрол над оръжията 
Джо Байдън призова Конгреса  да предприеме действия за контрол над оръжията, заявявайки,че училищата и болниците 
са се превърнали в “бойни полета”. 
Само ден след поредната масова стрелба с 5 убити в Тълса, Оклахома, президентът Джо Байдън се появи за речта си в 
Белия дом,  преминавайки между свещи, подредени в две редици в памет на жертвите на оръжия в различни точки на 
Америка. 
В края на май 19 деца и двама учители бяха убити в начално училище в Увалде, Тексас, а няколко дни преди това, въоръжен 
мъж уби 10 души в супермаркет в Бъфало, Ню Йорк.  
Байдън настоя законодателите да приемат забрана на оръжията за нападение и да увеличат възрастта за закупуване на 
оръжия от 18 на 21 години. Той призова Конгреса да засили проверките при закупуването на оръжия, както и да бъде 
позволено на властите да отнемат оръжия от тези, които могат да представляват заплаха за себе си или за околните. 
Въпреки че в Камарата на представителите се водят двупартийни преговори и ,че ще се гласуват нови законопроекти за 
оръжията следващата седмица, Байдън не изглежда оптимистично настроен относно приемането им, тъй като Сената е 
разделен 50 на 50 ,а  за да бъде приет един законопроект трябва да събере най-малко 60 гласа. 
 
√ "ОПЕК +" повишава петролното производство с по 648 хил. барела на ден през юли и август 
ОПЕК и нейните съюзници, начело с Русия, известни като групата "ОПЕК +" се договориха в четвъртък да ускорят 
производството на петрол през юли и август, тъй като лидерът на картела - Саудитска Арабия изглежда се подчини на 
натиска на САЩ да допринесе за ограничаване на ръста на цените на суровия петрол, който заплашва да стопира световния 
икономически растеж, съобщават "Файненшъл таймс" и Ройтерс. 
Картелът заяви, че ще увеличи общото си производството с по 648 000 барела на ден през юли и през август, спрямо 
досегашните ежемесечни увеличения с около 432 000 барела на ден. 
Този ход идва само дни, след като ЕС се съгласи да наложи частична забрана за вноса на руски петрол, която забрана да 
влезе в сила по-късно тази година, задълбочавайки опасенията от глобален енергиен недостиг на фона на продължаващата 
руска военна инвазия в Украйна. 
Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, двата водещи производителя в рамките на ОПЕК, вероятно ще 
отговарят за по-голямата част от увеличените доставки за следващите два месеца, като Рияд сигнализира по-рано, че е 
готов да увеличи производството, за да преодолее евентуалния производствен недостиг на Русия. 
Одобреното увеличение на петролното производство с 648 000 барела на ден е първото, отклонение на формата "ОПЕК +" 
от предварително договорения план за постепенно повишаване на производството и идва след месеци на американска 
дипломация на високо ниво за възстановяване на отношенията между Рияд и Вашингтон, отбелязва "Файненшъл таймс". 
Високопоставен служител на администрацията каза, че САЩ "приветстват решението на ОПЕК и Саудитска Арабия, което 
беше правилният ход в точното време". 
Остава обаче да се види дали това по-голямо от планираното увеличение на производството ще бъде достатъчно, за да 
успокои петролните пазари, които се покачиха до най-високото ниво от десетилетие, откакто Русия нахлу в Украйна, 
разпалвайки инфлационен натиск по целия свят. 
Следващата среща на страните производителки от "ОПЕК +" ще се проведе на 30 юни. 
 
√ Саудитска Арабия е готова да добива повече петрол при спад на руското производство заради санкциите 
Саудитска Арабия е намекнала на западните съюзници, че е готова да увеличи добива на петрол, ако производството на 
Русия спадне значително под тежестта на наложените санкции, съобщава в четвъртък "Файненшъл таймс", цитирайки 
няколко свои неназовани източника, запознати с дискусиите. 
Досега Риад успя да устои на призивите на Белия дом да ускори увеличаването на производството, въпреки че цените на 
петрола се търгуват близо до 120 долара за барел - около най-високите нива от десетилетие насам, като се аргументираше, 
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че енергийната криза може да се влоши значително тази година. Саудитска Арабия вярваше, че трябва да запази в резерв 
своя свободен производствен капацитет. 
Страховете от сериозен недостиг на петролни доставки обаче нараснаха, след като ЕС започна нов кръг от санкции срещу 
Москва, включително забрана за внос на морски товари на руски петрол в блока. 
ЕС също така се споразумя с Обединеното кралство относно забраната по-късно тази година на застраховането на кораби, 
превозващи руски петрол, ход, според анализаторите, вероятно ще ограничи силно способността на Москва да пренасочва 
петрола към други региони по света. 
"Саудитска Арабия е наясно с рисковете и че не е в техен интерес да губят контрол върху цените на петрола“, посочи един 
източниците на финансово издание, който е информиран за позицията на кралството по този въпрос. 
След информацията на "Файненшъл таймс" петролните фючърси поевтиняват с над 2% по време на търговията в четвъртък, 
отстъпвайки от близо двумесечните върхове, достигнати в края на месец май като реакция на договореното в ЕС ембарго 
на руския петрол. 
Фючърсите на петрола Брент се понижават малко след 12,00 часа българско време с 2,56% към 113,30 долара за барел, 
след като в началото на седмицата поскъпнаха към 124 долара за барел - най-високо ценово ниво от 9-и март. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI към поевтиняват с 2,52% към 112,40 долара за барел, след като в 
понеделник доближиха 120 долара за барел - също най-високо ценово ниво от 9-и март тази година. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Според дипломати и източници от петролното индустрия, на днешната среща във формата ""ОПЕК +" все още няма да има 
промяна в позицията на Саудитска Арабия относно очакваното ново слабо повишаване на общите петролни добиви на 
картела с 432 000 барела на ден. 
Но тази политика може да се промени, тъй като глобалното икономическо възстановяване от Covid-19, включително 
повторното отваряне на големите градове в Китай след локдауните, засилва търсенето, докато се увеличава вероятността 
добивът на петрол в Русия значително да се свие. "Файненшъл таймс" напомня, че Русия произвеждаше повече от 10% от 
световния суров петрол преди нахлуването си в Украйна. 
Един дипломатически източник сподели, че е имало дискусии за незабавно увеличаване на производството от Саудитска 
Арабия и Обединените арабски емирства, което може да бъде обявено още на днешната среща на "ОПЕК +". 
Източници на агенция Ройтерс от "ОПЕК +" заявиха, че групата работи за компенсиране на спада в добива на руския петрол, 
тъй като производството на Русия вече е спаднало с около 1 милион барела на ден в резултат на западните санкции срещу 
Москва заради нейната инвазия в Украйна. 
Един източник от "ОПЕК +", запознат с руската позиция, каза, че Москва може да се съгласи другите производители да 
увеличат производството, за да компенсират по-ниските руски добиви, но не е задължително да компенсират целия 
недостиг. 
 
Банкеръ 
 
√ Ще гледат актуализацията на бюджета на експертен коалиционен съвет 
Актуализацията на бюджета ще бъде разгледана на експертен коалиционен съвет. Предвижда се следващата седмица 
промените да влязат за обсъждане в комисии в Народното събрание, а до 25 юни да бъдат разгледани и в зала. 
Предложенията са от 1 юли да влязат в сила мерките на правителството за справяне с кризата. Планира се минималната 
пенсия да стане 467 лева, да отпадне ДДС върху хляба, а родителите да получават по-големи данъчни облекчения. Сред 
мерките са отстъпките за крайните потребители от 25 стотинки при зареждането на литър гориво. Заплатите в държавната 
сфера да нараснат с поне 10% от началото на юли и ръстът им да се изравни с този в частния сектор, каза пред БНТ вчера 
социалният министър Георги Гьоков. 
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√ България подписа Декларация за завършването на важни инфраструктурни проекти 
България, заедно с Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Румъния подписаха Декларация за 
предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти. Това стана в рамките на 
заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. Събитието във формат 
„Транспорт“ и “Телекомуникации“ се провежда в Люксембург, съобщиха от транспортното министерство. 
Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов подписа от името на България документа. С него 
се установява, че породената от КОВИД-19 и войната в Украйна кризисна ситуация е довела до рязко покачване на цените 
на горивата, енергията, строителните материали, е затруднила веригите за доставки и е лишила пазара от ценната работна 
ръка от Украйна. 
Това поставя изпълнителите на инфраструктурни обекти пред трудности за завършване на проектите навреме и в рамките 
на договорения бюджет. Решенията на тези предизвикателства могат да се намерят в ревизиране на инвестиционните 
планове, удължаване на срока за изпълнение на проекти, съфинансирани по структурни фондове на ЕС, увеличение на 
средствата за транспортни програми и възможност за адаптиране на сключени договори за съфинансиране на Евросъюза 
към изменилата се ситуация. 
Европейският комисар по транспорт Адина Вълян изрази подкрепата си към исканията на държавите членки. 
 
√ Готов е шестият пакет санкции на ЕС срещу Русия 
Шестият пакет санкции срещу Русия окончателно бе одобрен от постоянните представители на страните членки на 
Европейския съюз. По искане на Унгария от него отпадна руският патриарх Кирил. Главата на Руската православна църква 
беше включен в пакета заради откритата му подкрепа за войната в Украйна. Решението ще бъде прието чрез писмена 
процедура на 3 юни сутринта, след което ще бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила незабавно. 
България ще получи отсрочка до края на 2024 година за ембаргото върху руския петрол, както обяви на Европейския съвет 
премиерът Кирил Петков. 
Очаква се днешното решение да сложи край на продължилата близо един месец съпротива срещу санкционния пакет. 
Най-сериозно противопоставяне срещу петролното ембарго имаше от страна на Унгария. Забраната се очакваше да бъде 
наложена до края на годината. Но унгарският премиер Виктор Орбан получи отсрочка поради голямата зависимост на 
страната от руския нефт, а по-късно получи и гаранции в случай на спиране на неговото подаване по петролопровода 
"Дружба".  
Оказа се, че за Унгария петролът не е единственият проблем, след като преди ден постоянният представител на страната 
в ЕС поиска от санкционния списък да бъде изваден руският патриарх Кирил. Това искане бе удовлетворено днес на 
заседанието на посланиците в Люксембург.  
 
3e-news.net 
 
√ Възможностите за производство на водород в България обсъждат днес министър Лорер и еврокомисар Мария 
Габриел 
Експерти, учени и представители на бизнеса ще обсъдят развитието на водородните иновации. Това ще стане по време на 
конференция на тема "Бъдещето на водорода в България". 
В събитието ще участват: Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж; 
Карина Ангелиева, заместник-министър на иновациите и растежа; Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката; Барт 
Бибуик, изпълнителен директор на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“, както и представители на 
публичния сектор, бизнеса и научните среди. 
В дискусионната сесия ще бъдат очертани перспективите за иновационни проекти в областта на водорода и внедряване 
им в България, ще бъдат обсъдени възможностите за устойчива трансформация от въглеродно интензивна към зелена 
водородна икономика в страната. Ще бъдат представени и възможностите от новия програмен период, свързани с научни 
изследвания и иновации във водорода. 
Освен иновациите в областта и внедряване им у нас, на форума ще бъдат обсъдени и възможностите за преминаване-от 
въглеродно интензивна към зелена водородна икономика в страната. 
 
√ Националният фонд за декарбонизация също ще подпомага гражданите да инвестират в обновяване на домовете си 
Национална конференция в Бургас обсъжда възможностите за финансиране, а изложението в комплекс „Флора“ 
консултира домоуправители и строителни специалисти как да се включат 
Националният фонд за декарбонизация ще подпомага гражданите да инвестират в обновяване на сградите, стана ясно на 
конференцията “Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ”, която се провежда в Бургас. В 
момента консултант разработва структурата на фонда, за може да се предвидят всички възможности за привличане на 
частни инвестиции, а и гражданите да бъдат стимулирани да съфинансират обновяването на своите домове. Това обясни 
Николай Налбантов, директор дирекция „Стратегически политики за устойчиво енергийно развитие“ за провеждане на 
политики за енергийна ефективност и възобновяема енергия в Министерство на енергетиката. 
Националният фонд за декарбонизация ще започне да работи след като изпълним целите по Националния план за 
възстановяване и устойчивост. Но всъщност започването на работата по него е основание да получим средствата по 
Националния план за възстановяване и устойчивост и затова е толкова важен за бизнеса и за гражданите.  
В момента Фонд "Флаг", Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национален доверителен екофонд, Фонд за енергийна 
ефективност и към момента финансират проекти за енергийна ефективност. 
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На 2-и и 3-и юни в комплекс “Флора” в Бургас представители на международни и български финансови институции и 
енергийни професионалисти обсъждат най-новите тенденции в областта на устойчивата енергия и перспективите за 
саниране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната тема на програмата е създаването на 
Националния декарбонизационен фонд (НДФ) и е една от най-важните реформи в Националния план за възстановяване и 
устойчивост. От него се очаква да инвестира средства във всички области на устойчивото енергийно развитие – от 
санирането на сгради и инсталирането на системи за ВЕИ до подкрепа за бизнеса. 
Събитието представи за първи път в България началните етапи от работата по структурирането на фонда. Последните 
промени в Закона за възобновяема енергия са стъпка напред и решават административното забавяне за проектите за 
бизнеса, но остават още редица отворени въпроси. Все още не е синхронизирана директивата за ВЕИ, но предстои да се 
сформират енергийните общности, каза Налбантов. Според него ще се тества първи развитие на енергийните общности в 
многофамилни сгради. Важно е да не са основно с корпоративна цел, искаме да стимулираме активни потребители, които 
да произвеждат енергия за собствени нужди и повече индивидуални участници. 
Община Бургас създава единен енергиен офис за проекти за енергийна ефективност 
Участниците обърнаха специално внимание на бързото развитие на нормативната рамка и стартирането на програмите за 
финансиране, за да се отключат пазарните възможности в редица области като саниране на сградния фонд, ВЕИ 
инсталации и енергийни кооперативи. Според инж. Чанка Коралска, заместник-кмет на община Бургас общините са 
двигателите за постигане на целите за въглеродна неутралност. Тези цели няма как да се постигнат без активното участие 
на гражданите. Общината е лидер в програмата за енергийна ефективност и планира създаване на единен енергиен офис, 
който да е свързващо звено между бизнеса, финансовите институции и гражданите и скоро се надявам той да бъде факт, 
съобщи тя. Но според нея Националния план за възстановяване и устойчивост се бави с обявяване на конкретните 
процедури, защото хората не са наясно дали обследването и техническите паспорти ще бъдат допустим разход. А 
интересът е изключително голям и общините се заливат ежедневно със запитвания за обновяване на сградите, посочи тя. 
Втората фаза на работата – „Изготвяне на инвестиционна стратегия за НДФ“ – също е близо до приключване, като се очаква 
да бъде представена в следващите седмици. Фондът трябва да бъде готов втората половина на годината, за да получи 
страната средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви Оливие Дюмолин от Европейската 
инвестиционна банка, консултант по структурирането на фонда у нас. 
Ръководителят на екипа, работещ по структурирането на НДФ - Марко Марков, разказа: „Работата по структурирането на 
Фонда ангажира представители на всички заинтересовани страни. Правителството следи пряко дейности, но се допитваме 
до браншови и професионални организации, енергийни експерти, финансови институции. Изводът е, че пътят е към 
съвместяване на публично и частно финансиране, не само защото целите са високи, а защото гражданите и бизнесът 
очакват възможности да инвестират в зелена енергия“. 
Да бъдат привлечени гражданите и частния капитал 
Основната ни работа до момента е свързана с пазарно проучване кои са проблемите за предлагане на капитал от 
финансовите институции и при търсенето на финансиране от гражданите. Проучването показва няколко бариери при 
санирането на жилищни, търговски и индустриални и публични сгради. 100% грантови схеми създават грешни представи 
в хората, отблъскват и частния капитал. Време е енергийна ефективност да бъде инвестиция, а не като подарък. Сред 
другите бариери е недостиг на кадри за проектиране, но и за изпълнение. Също така няма информираност за ползите от 
енергийната ефективност. 
Енергийната ефективност беше разглеждана като нещо, което държавата трябва да ти осигури. 
Очаква се Фондът да бъде структуриран и предложен на правителството през есента 
Сформирането на фонда се очаква да даде палитра от възможности за гражданите да намират финансиране като виждат 
реално ползите от спестените сметки. Финансовите институции в България не разбират спецификите на проектите за 
енергийна ефективност, които са малки и технически сложни и някой трябва да помага на банките да разбират как да 
финансират подобни инициативи. Той ще бъде гаранция пред банките да се поемат рисковете. Правителството трябва да 
има по-прозрачна и последователна политика спрямо банковия сектор, за да знаят какъв капитал да насочат. Очаква се 
през есента фондът да бъде структуриран. Вероятно още една година ще отнеме прилагането му и стартирането му от 
правителството, посочи Марков. 
Изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев, който сподели: „В нашата дългосрочна стратегия за обновяване сме 
определили амбициозни цели за целия сграден фонд, които няма как да постигнем само с държавни субсидии. Трябва да 
намерим начин да привлечем частни инвестиции и очакваме НДФ да помогне именно за това“. 
Изложението за строителство и енергийна ефективност в Експо Флора продължава и в петък 
Организаторът на събитието Драгомир Цанев от ЕнЕфект заяви: „Националният декарбонизационен фонд е уникална 
възможност и трябва да направим всичко възможно той действително да мобилизира инвестиции, а не да се превърне в 
преразпределител на държавни субсидии. Заедно с това, не трябва да забравяме и другите инструменти, които 
съществуват сега, защото енергийната и икономическа криза ни показа много ясно, че нямаме никакво време за губене.“  
Събитието в Експо център Флора ще продължи и в петък, като в богатата програма на събитието са включени и 
професионални обучения за проектанти и строителни специалисти, както и семинари за домоуправители и собственици 
на жилищни сгради във връзка с бъдещите програми за обновяване, които експертите на Център за енергийна ефективност 
ЕнЕфект организират безплатно, само срещу задължителна регистрация. 
Гражданите и гостите на Бургас могат да посетят и изложението за строителни фирми, производители и дистрибутори на 
строителни материали, компоненти и изделия, които в късния следобед на днешния ден ще организират интересни 
демонстрации и изненади и за по-малките посетители. 
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√ Ден на отворените врати в БНБ на 4 юни 
Поводът е 143 години от основаването на Българската народна банка на 6 юни през 1879 година и 142 години от 
създаването на българския лев 
На 4 юни 2022 г., събота, ще се проведе Ден на отворените врати в Българската народна банка. БНБ ще осигури свободен 
достъп за граждани до централната сграда на институцията – във времето от 10.00 до 17.00 часа, съобщи на сайта си 
централната банка. 
В Деня на отворените врати в БНБ посетителите ще имат възможност да разгледат залата на Управителния съвет, в която 
са взимани едни от най-важните решения във финансовата и банковата история на страната, галерията с маслени портрети, 
музейната сбирка  на БНБ, кабинета на управителя, оперативния салон за клиенти, както и да се снимат и да получат 
сувенирна банкнота със своя лик, изобразен върху нея. На разположение на групите посетители ще бъдат служители на 
банката, които ще ги съпровождат и ще ги запознаят с основните функции и задачи на институцията. 
През 2022 г. се навършват 143 години от основаването на Българската народна банка. На 6 юни 1879 г. е извършена първата 
трансакция, с което БНБ слага началото на своята дейност. 
На 4 юни 1880 г. е обнародван и влиза в сила Законът за правото на рязане на монети в Княжество България, поради което 
на 4 юни тази година се навършват 142 години от създаването на българския лев. 
С този закон се създава националната парична единица „лев“, разделен на сто части – „стотинки“, и се определят теглото, 
металното съдържание и изображенията на българските монети. От деня на обнародване на закона всички 
правителствени и общински институции в България, както и частните лица, са задължени да приемат левове и стотинки и 
да издават документи за парични операции със суми в левове и стотинки. 
Подробности за историята на българския лев може да прочетете тук! 
 
√ На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда с посланието "Само една планета" 
Тази година Световният ден на околната среда - най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на 
околната среда, ще премине под мотото „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“. 
2022 г. е исторически крайъгълен камък за световната екологична общност, съобщиха от Министерството на околната 
среда и водите. Тази година се отбелязват 50 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена 
през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда. Конференцията в Стокхолм 
от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на 
множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. В тазгодишния Световен ден на 
околната среда има приемственост: преди 50 години Стокхолмската конференция също е била на тема „Само една 
планета“. Посланието остава толкова важно днес, колкото е било и тогава. 
Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще 
представлява България на Международната среща на високо ниво Стокхолм+50, която се провежда в Швеция на 2 и 3 юни 
2022 г. и е посветена на 50-годишнината от създаването на Програмата на ООН за околна среда  (UNEP) от Конференцията 
на ООН за жизнената среда на човека. 
„Само една планета“ (хаштагове #OnlyOneEarth и #WorldEnvironmentDay) се застъпва за екологична промяна в световен 
мащаб. Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, 
като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата. 
МОСВ е национален координатор за провеждането на кампанията в България.  Подробна информация за инициативите на 
регионалните поделения на МОСВ в цялата страна може да видите ТУК 
Световният ден на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда и се провежда ежегодно от 
1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи с милиони хора от цял свят, 
обединени в защита на планетата. С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира 
правителствата, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава 
осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда. 
Повече за Световния ден на околната среда ‘2022 под мотото „Само една планета“. 
 
√ Понижение със 7.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 344.54 лв. за MWh с ден за доставка 3  
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 344.54 лв. за MWh с ден за доставка 3 юни 2022 г. и обем от 87 199.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 7.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 335.73 лв. за MWh, при количество от 45 611.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 587.80 MWh) е на цена от 353.35 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 347.37 лв. за MWh и количество от 3425.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 10 часа – 269.65 лв. за MWh ( 3806.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 430.28  лв. за 
MWh при количество от 3725.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 347.37 лв. за MWh при количество от 3610 MWh. 
Спрямо стойността от 373.53 лв. (190.98 евро) за MWh за 2 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 3 юни 2022 г. намалява до 344.54 лв. за MWh (понижение със 7.8 %) по данни на БНЕБ или 176.16 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 974.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 368.17 лв. за MWh. 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20200604_a3_bg.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/VOP/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%202022/WED%20_%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/VOP/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%202022/World%20Environment%20Day%202022%20-%20info_BG.pdf
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     35,01%    2124.93 
Кондензационни ТЕЦ   35,83%    2175.02 
Топлофикационни ТЕЦ   3,99%    242.29 
Заводски ТЕЦ    1,26%    76.47 
ВЕЦ     11,76%    713.96 
Малки ВЕЦ    3,93%    238.45 
ВяЕЦ     0,44%    26.45 
ФЕЦ     7,26%    440.41 
Био ЕЦ      0,53%     32.12 
Товар на РБ         4037.89 
Интензитетът на СО2 е 353g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново понижение на повечето от електроенергийните борси в петъчния ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 188,68 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 180,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 188,68 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 3 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 187,47 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 189,90 
евро/мвтч. Най-високата цена от 322,38 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 146,89 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 693,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 3 юни ще бъде 180,33 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 154,33 гвтч. Максималната цена ще бъде 220,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 10 ч и тя ще бъде 137,87 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 юни е 198,38 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 199,60 евро/мвтч. Най-високата цена от 322,38 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч 
и тя ще бъде 156,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 991,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 юни на Словашката енергийна борса е 198,38 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 322,38 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 156,04 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 186,11 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и  тя 
ще е 225,11 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 156,04 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 юни е 186,22 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 183,78 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 566,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 225,11 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч тя ще бъде 156,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 184,55 евро/мвтч на 3 юни. Пиковата цена ще бъде 181,24 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 471 720,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 225,11 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 150,23 евро/мвтч. 
 
√ Сметките за ток във всички столици на ЕС през месец май са се увеличи с 43%, а тези за газ са нараснали с невероятните 
88% 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец май 2022 г. представят в 
поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и 
унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). 
Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 33 европейски държави. 
В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява развитието на цените на електроенергията за 
бита в разпределението без данъци в европейските столици. Новото изследване показва развитието цените на енергията 
за домакинствата за периода без данъци за периода между януари 2009 г. и месец май 2022 г. 
Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка една от столиците в съответствие с електроенергията и газа на 
национално ниво и потреблението им от домакинствата.  Индексът на цените (HEPI) се проследява от 2009 г. Както се 
посочва цените на електричеството за домакинствата постоянно намаляват през първата половина на 2009 г. и достигат 
най-ниското ниво от 96 индексни пункта именно през юни 2009 г. в резултат на отражението на икономическата криза. 
Възстановяването започва през втората половина на 2009 г. и оттогава е във възходяща тенденция. 
Индексът за електроенергия достигна до 116 индексни пункта през октомври 2014 г. Оттогава той се понижи и остана около 
108 индексни пункта през 2016 и 2017 г. През 2019 г. индексът се колебаеше около 115 и 119 пункта. Въпреки това, 
последното развитие на пазарите на едро поради ограниченията на COVID-19 свалиха индекса до 112 пункта през 2020 г. 
През 2021 г. индексът следваше нарастваща тенденция, в резултат на възстановяването - имаше по-голямо търсене и 
постепенно се развиваше енергийната криза, посочват авторите. 
При екстремни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ на едро и липсата на достатъчни 
количества в подземните газохранилища за покриване на търсенето доведоха до повтарящи се рекордно високи цени в 
по-голямата част от Европа столици до края на 2021 г. Тенденцията на нарастване стана още по-видима през втората 
половина на годината, достигайки 170 пункта през декември 2021 г. 
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След като през януари 2022 г. постигна най-високото ниво от времето на наблюдение, индексът на електроенергия HEPI се 
изкачи до нов най-висок връх за всички времена през месец април и в момента възлиза на 242 пункта (EUR-15). 
Икономическият спад е много по-видим при цените на газа за домакинствата. Що се отнася до индекса на цените на газа 
и при нето се отчита непрекъснато нарастване, надхвърляне на нивата от ноември 2018 г. Имаше тенденция към 
намаляване в продължение на две години, се припомня в доклада. Продължаващата енергийна криза засегна силно 
индекса на цените на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 
164 точки през декември 2021 г. В момента е на ново ниво от 241 индексни пункта, се посочва в изследването. 
При разглеждане на средните стойности на цените при крайния потребител, както на електроенергията, така и на газа се 
наблюдават следните промени : в сравнение с месец май 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличи с 
43%, докато сметките за газ са нараснали с невероятните 88%. 
В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение над 6. 
Ако се включи Киев, цената варира в съотношение почти до 10. Лондон и Рим са най-скъпите градове за домакинствата в 
Европа, следвани от Копенхаген, Виена, и Берлн. 
За пореден път се установява, че най-евтина цена на електроенергията плащат жителите на Киев, следвани от жителите на 
Белград, Будапеща и Подгорица. (стойността в Киев се разглежда като стабилна предвид украинската криза като е 
отделено необходимото внимание ) В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са 
по-ниски от средната. Прага и Рига са единствените столици сред страните от ЦИЕ, където цената на тока е над средната 
за Европа. 
Електроенергия 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия този месец, са следните: 
• Увеличение на цената с 29% в Любляна, поради повишаване на енергийния компонент; 
• Нарастване на цените с 26% в Рига, поради поскъпване на енергийните данъци и компонента за разпределение (след 
края на компенсационните мерки); 
• 18% поскъпване на цените в Дъблин; 
• Увеличение на цените в Атина с 13% поради нарастване на енергийните данъци и компоненти; 
• 6% повишение на цената в Прага, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 3% скок на цените в Рим, поради нарастване на енергийния компонент; 
• 2% увеличение на цената в Лондон; 
• Повишение на цената с 2% в Никозия, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• Нарастване на цената с 2% в Осло, поради увеличение на компонента за дистрибуция; 
• Увеличение на цената с 1% в Берлин, поради повишение на енергийния компонент; 
• 25% спад на цената в Амстердам, поради понижение на енергийния компонент; 
• 18% намаление на цените в Брюксел, поради спад на енергийния компонент; 
• 10% понижение на цената в Копенхаген, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 8% спад на цените в Стокхолм, поради понижение на енергийния компонент; 
• 5% намаление на цените в Мадрид поради спад на компонентите за енергийни данъци; 
• 5% понижение на цената в Талин, поради намаляване на енергийния компонент; 
• Спад на цените във Виена с 3% поради понижение на компонентите за енергия и енергийните данъци; 
• Намаление на цените с 2% в Париж, поради спад на енергийния компонент; 
• Понижение на цените с 1% в Хелзинки, поради намаляване на енергийния компонент. 
Цените на електроенергията за домакинствата през май показват лек спад като цяло, след възходящата тенденция през 
последните няколко месеца. В някои от изследваните градове (а именно Дъблин, Любляна, Никозия, Осло, Прага, Рига и 
Рим) бяха достигнати нови рекорди, докато други отбелязаха спад в цените на електроенергията, главно поради широките 
мерки на европейските правителства за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките на 
домакинствата. 
Въпреки това цените остават значително високи спрямо тези преди година, което може да се дължи на комбинация от 
различни фактори, като например повишеното търсене, свързано с икономическото възстановяване след пандемията и 
климатичните особености, рекордно високите цени на природния газ в съчетание с ниското съхранение на природен газ в 
газовите хранилища и високото ниво на квотите за CO2. Нахлуването на Русия в Украйна в края на февруари 2022 г. и 
последвалата несигурност се отразиха допълнително на и без това високите цени. 
В Любляна доставчиците повишиха цените си за електроенергията през месец май на фона на изтичащите дългосрочни 
договори, закупени предварително на много по-ниски цени в сравнение с това, което са принудени да купуват сега. Според 
източници се очаква цените в Словения да се повишат допълнително през втората половината от годината. В Рига, 
компенсацията за таксите за разпределение на електроенергия и обществените поръчки компоненти (OIK), предоставени 
от латвийското правителство, изтече в края на април, което доведе до по-високи сметки за ток за домакинства през месец 
май. По подобен начин в Атина намаляването на субсидиите за подкрепа доведе до 13% увеличение на цените през май, 
след два последователни месеца на спад. 
В Дъблин Electric Ireland увеличи тарифите на електроенергията и газа за своите клиенти от 1 май. 
Други ирландски доставчици, като SSE Airtricity, също обявиха увеличение на енергийни цени от 1 май. В резултат цената 
на електроенергията за крайния потребител се повиши този месец с 18% въпреки намалението на ДДС от 13,5% на 9%, 
което беше решено от правителството през май (до края октомври), за да компенсира нарастващите цени и планираното 
увеличение на данъка върху въглеродните емисии. 
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И накрая, този месец беше забелязано намаление на цените на електроенергията за клиентите в Амстердам и Брюксел, 
след екстремни увеличения през последните няколко месеца. И все пак нивото на цените е значително по-високо отпреди 
година, констатират експертите. 
При коригиране към стандартите на покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя коренно. PPS 
е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Когато са 
изразени в PPS, става видима връзката на цените на енергията с тази на други стоки и услуги. Най-ниските коригирани цени 
на електроенергията за домакинствата са в Осло, Берн, Валета и Белград, докато най-високите в момента са в Прага, Рим 
и Виена. Повечето от страните от ЦИЕ имат относително ниски цени на електроенергията в сравнение с общото ниво на 
цените в страните и под средното за Европа. Букурещ, Прага, Рига, Талин и Варшава са столиците сред страните от ЦИЕ, в 
които цената на електроенергията е по-висока от средната за Европа. 
През април Испания и Португалия постигнаха политическо споразумение с Европейската комисия за поставяне на таван на 
цената на природния газ, използван в електроцентралите, което позволява отделяне на цените на електроенергията и газа, 
припомнят наблюдателите. 
Проучването показва, че за европейските столици средно енергията (спорния компонент в цената) представлява 60% от 
стойността за крайния потребител на сметката за електроенергия, разпределението 21%, енергийните данъци 6%, а ДДС - 
14%. 
Ако се съсредоточим върху цената на енергията като стока, в Белград тя в момента представлява само 26% от цената на 
електроенергията за крайния потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове. Точно противоположно, 
Рим е с най-големият енергиен процент, достигащ 81% от цената на крайния потребител през май 2022 г. 
Природен газ 
По отношение на природния газ, според изследването и през месец май най-високата цена от разглежданите 28 столици 
се плаща от жители на Амстердам - над 2 пъти от средната европейска цена за краен потребител и почти 1,2 пъти повече 
от жителите на вторият най-скъп град, Стокхолм. Както и преди, авторите на проучването посочват, че това се обяснява с 
естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от 
които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм. Цените в Амстердам са почти 10 пъти по-високи от тези в Будапеща, 
който е най-евтиният град за газа в ЕС. Те са и над 11 
пъти по-високи, ако включим Киев. 
Природният газ за бита е най-евтиният в страните от ЦИЕ. 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през април са следните: 
Увеличение на цените в Лисабон с 67% поради поскъпване на енергийните компоненти и енергийните данъци; 
• 27% ръст на цените в Дъблин; 
• 26% поскъпване на цените в Прага, поради увеличение на енергийния компонент; 
• 20% скок на цените в Мадрид; 
• 10% нарастване на цената в София, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• Увеличение на цените в Атина с 8% поради повишаване на енергийните и компоненти и данъци; 
• 4% поскъпване на цените в Копенхаген, поради нарастване на енергийния компонент; 
• Увеличение на цените с 2% в Рига и Талин, поради покачване на енергийните компоненти; 
• Спад на цените в Берлин с 34% поради намаление на енергийния компонент; 
• Понижение на цените във Виена с 22% поради спад на енергийните данъци и компоненти; 
• 18% намаление на цените в Брюксел, поради спад на енергийния компонент; 
• 13% понижение на цените в Амстердам, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 5% намаление на цената в Лондон; 
• Спад на цените в Берн с 3% поради понижение на енергийния компонент; 
• Намаление на цените с 2% в Париж, поради спад на енергийния компонент. 
Като цяло се наблюдава леко намаление на цените на газа за бита през месец май в цяла Европа, след общото поскъпване 
наблюдавано през последните няколко месеца. 
Атина, Копенхаген, Дъблин, Лисабон, Мадрид, Прага, Рим, София и Талин достигнаха нови рекорди, докато цените на газа 
спаднаха в някои от изследваните градове в резултат на определени правителствени интервенции за стопиране на цената 
на газа. 
Сегашните цени обаче все още остават невероятно високи в сравнение с тези преди година. Високите цени на газа на 
дребно отразяват изключително високите цени на едро, предизвикани от високото търсене и ниските нива на съхранение, 
както и влиянието от нахлуването на Русия в Украйна. 
В Португалия доставчиците повишиха енергийните цени, след екстремната ситуация на международните енергийни 
пазари. Galp вдигна тарифите за газ за битови клиенти до 3 евро от 15 април, което бе последвано от другия голям 
доставчик EDP, който също обяви увеличения през месец май поради „корекция на таксите към регулирания пазар“, както 
се изрази компанията. 
В Ирландия увеличението на цените на газа от Electric Ireland и SSE Airtricity също доведе до повишаване на сметките на 
домакинствата, въпреки намалението на ДДС до 9% през месец май, което обаче беше компенсирано от увеличението на 
данъка върху въглеродните емисии. 
България е един от европейските пазари, на които доставките на природен газ от Русия бяха прекъснати, което доведе до 
10% увеличение на цената на крайния потребител през май. Правителството съобщава, че работи по „механизъм за 
дългосрочна подкрепа“ и договорило алтернативни доставка на газ от съседна Гърция, а също така планира сделка с 
Азербайджан. 



12 

 

И накрая, в Берлин, Брюксел и Виена цените на газа намаляха значително след екстремните стойности от предходните 
месеци. Сегашните цени обаче остават значително по-високи от тези преди година. 
По същия начин, както при електроенергията, цените на газа по отношение на покупателната способност ( PPS) предлагат 
много по-различна картина. През месец май 2022 при коригиране към PPS, Будапеща, Белград и Братислава са най-
евтините градове. 
Проучването показва, че средно енергията за европейските столици (спорният компонент в цената) представлява 62% от 
крайната потребителска цена на природния газ, разпределението - 16%, енергийните данъци - 7%, а ДДС - 15%. В Холандия 
енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите и насърчаване на използването на 
електрическо отопление и уреди вместо газ. 
 
√ Европейските борсови индекси се повишиха в четвъртък след двудневен спад 
С най-голямо дневно повишение затвори френският индекс САС 40, а с най-малък ръст завърши испанският IBEX 35 
Търговията на европейските фондови пазари се повиши в четвъртък, водена от акциите на компаниите от промишлеността 
и произоодителите на луксозни марки, като печалбите бяха ограничени от спада на енергийните акции и продължаващите 
притеснения за забавяне на икономическия растеж. Преди това две поредни сесии акциите в Западна Европа 
поевтиняваха. 
Обемите бяха по-слаби, тъй като финансовите пазари в Лондон бяха затворени за платинения юбилей на кралица Елизабет 
и официалния Празник на банката, който е почивен ден. 
Пазарите са обхванати от опасения за забавяне на растежа, тъй като световните централни банки се борят да укротят 
нарастващата инфлация, без да доведат икономиките до рецесия, обобщава „Ройтерс“. Потребителските цени в 
еврозоната се повишиха с 8.1% на годишна база през май, след като през април нараснаха със 7.4%, сочат предварителните 
данни на Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. Това е най-високата стойност, изчислявана някога. 
Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, прогнозираха средно 7.7% увеличение на цените през този месец, докато 
анкетираните от „Блумбърг“ предвиждаха повишение от 7.8%. 
Инфлацията е повече от четири пъти по-висока от целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%. Това би могло да 
бъде допълнителен аргумент в полза на повишаването на основния лихвен процент в еврозоната. Следващото заседание 
на ЕЦБ е на 9 юни. 
Инвеститорите следят отблизо коментарите на членовете на Управителния съвет на ЕЦБ с надеждата да получат сигнали 
за темпа и обхвата на повишаване на лихвените проценти. 
Данните за цените на производителите в еврозоната за април показаха нарастване с 1.2% и с 1.3% в ЕС спрямо март и 
съответно увеличение с 37,2% в еврозоната и с 37,0% в ЕС в сравнение с април 2021 г., по оценки на Евростат, 
статистическата служба на Европейския съюз. 
През април 2022 г. цените на производител в промишлеността се повишиха с 1.2% в еврозоната и с 1.3% в ЕС в сравнение 
с предходния месец, през март 2022 г. цените се повишиха с 5.3% в еврозоната и с 5.4% в ЕС. На годишна база, в сравнение 
с април 2021 г., цените на производител в промишлеността се повишиха с 37.2% в еврозоната и с 37.0% в ЕС. "Повишенията 
на индексите на цените на производител поне частично ще се прехвърлят върху потребителските цени, а това обикновено 
отнема между 8 и 12 месеца. Това означава, че индексът на потребителските цени най-вероятно ще се задържи на 
повишени нива поне още 8 до 12 месеца", каза Тиуе Мевисен, старши икономист за еврозоната в Rabobank. 
Данните за потребителските цени в Швейцария в четвъртък показаха, че през май инфлацията се е повишила с най-
високото си ниво от 14 години насам. 
Ситуацията в Украйна и западните санкции срещу Русия също остават в центъра на вниманието на пазарните участници. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в Западна Европа се повиши с 0.4%, след като загуби близо 2 
% през последните две сесии, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 
(+1.0%), следван от германския DAX (+0.76%), италианския FTSE MIB (+0.31%) и испанския IBEX 35 (+0.24%). Възходящият 
тренд не само, че се запази, но и за някои индикатори се ускори. 
 

 
*Данните от Лондон са от 1 юни, тъй като вчера фондовата борса в Обединеното кралство не работеше  

заради официален празник. Източник: MarketWatch 
 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори френският индекс САС 40, а с най-малък ръст 
завърши испанският IBEX 35. 
Акциите на Remy Cointreau SA се повишиха с 4.92%. Френският производител на спиртни напитки увеличи приходите си с 
30% до рекордно високи стойности за фискалната 2022 г., която приключи през март. 
Акциите и на други производители на луксозни стоки последваха примера й: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 
SE (+1.72%), L'Oreal (+3.12%) и EssilorLuxottica (+1.72%), осигурявайки подкрепа за нарастване на основния измерител на 
борсата в Париж. 
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Сред печелившите бяха и акциите на скандинавската авиокомпания SAS, които се повишиха с 1.25% след новината, че група 
чуждестранни инвеститори проучва възможността за поглъщане. 
Цената на акциите на Compagnie de Saint-Gobain S.A. се повишиха с 4.79%. Френската строителна компания очаква 
оперативната печалба да нарасне през първата половина на тази година в сравнение с година по-рано благодарение на 
активността на пазарите, на които оперира. 
Акциите на петролните компании се понижиха, тъй като цените на суровия петрол спаднаха поради някои спекулации, че 
Саудитска Арабия може да увеличи производството в отговор на настояване от страна на САЩ. И като реакция книгата на 
три от големите в сектора компании се понижиха: френската TotalEnergies (-0.09%), листнатата в Амстердам Shell (-0.63%), 
и норвежката Equinor (-1.44%). 
Книжата на Volvo Car AB спаднаха с 0.12%. Автомобилният производител намали продажбите на автомобили с 28.3% на 
годишна база през май на фона на негативното въздействие на проблемите с веригата за доставки и блокирането на 
производството в Китай. 
 
√ Пазарен обзор за май 2022: Борсови надежди или пауза на спада 
Популярната сентенция на Уолстрийт „sell in May and go away“ отново не съвпада с реалността, защото месецът за 
индексите не само не е близо до високата стойност за годината, а формира именно най-ниската за 2022 г. Ако погледнем 
обаче сезонността на щатския S&P 500, поне характерното движение през месеца, се забелязва типичното за май 
възстановяване в края на периода. Затова може да приключим месеца с една оптимистична нотка, базирана на очаквания, 
че летните месеци не са лош период от гледна точка на сезонността. Юни е изключение и през месеца преобладават 
спадовете, така че в очите на оптимистите дъното все още е в процес на формиране. 
Реалността не е в розово 
Дали някой се съмнява, че икономиката в световен мащаб преживява сътресения от високите цени на суровините, 
енергията и растящите разходи за труд? Инвеститорите знаят това и въпреки силните корпоративни отчети, цените на 
акциите вървяха надолу. Статистиката на сезона на печалбите е много добра и не показва все още инфлационният натиск 
в пълния му мащаб в индустрията. Потребителските стоки обаче поскъпват и търговците усещат скока на разходите си. 
Този сектор се оказа единствената неприятна изненада за инвеститорите в щатски акции. Финансовите компании също 
отчетоха спад на печалбите на годишна база, но по-малък от прогнозите. В Европа е по-различно – нецикличното 
потребление, основно храните, се оказа източникът на неприятни изненади в корпоративните отчети. 
Споменавам тези сектори, защото през тях инфлацията се проявява в потребителските разходи. За повечето останали 
сектори, особено енергетиката и комуналните услуги, растежът на печалбите и продажбите са добра новина за 
инвеститорите и шок за потребителите. Затова статистиката за двуцифрен процентен растеж на годишна база не помага 
съществено за покачването на индексите. Какво ще се случи с печалбите, когато потребителите започнат да променят 
навиците си за пазаруване? През 70-те и началото на 80-те години е имало намаление на потребителските разходи, а не 
само промени от стоки с дълготрайна употреба към тези с ежедневна, за да се компенсират растящите им цени. От тогава 
насам се създава илюзията, че американският потребител спасява икономиката от рецесия. Истината е, че: 
Федералният резерв спасява икономиката и пазарите 
Сега централните банкери не го правят. Те са спирачката за икономиката, но тя е достигнала максимума си. Повишаването 
на лихвите е още в началото си. Стъпката от 50 б.п. в началото на май можеше да бъде дори по-силна, но председателят 
на Федералния резерв Джей Пауъл намекна, че това е максимумът за еднократно повишение. Банкерите обаче не дават 
сигнал, че ще има някаква пауза или забавяне на темповете на повишение на лихвите, така че още половин процент 
покачване в средата на юни изглежда сигурно. 
Като казвам максимум, имам предвид повишението на доходността на американските облигации. Пикът на 10-годишния 
доход беше достигнат на 9-ти май на равнището от 3.20%. Не изключвам вероятността да има дори по-високо ниво, все 
пак облигационният пазар остава под влияние на инфлацията, но огромната част от движението нагоре на дохода 
приключи – сега е на 2.80%, а в средата на 2020 г. беше на 0.5%. Съответно, голямата част от отражението му върху лихвите 
по кредити и ипотеки вече е факт. Централните банкери може да продължават да повишават лихвите и това ще се отразява 
предимно негативно на печалбите на банките. Разходите на домакинствата по кредитите вече се увеличиха. 
За компаниите и държавата като емитенти на облигации повишаването на доходността има значение само за тези книжа, 
които се емитират сега. Това е малка част от щатския държавен дълг, но постепенно с годините ще падежират книжа с по-
ниска лихва и ще бъдат продавани нови с по-висока. Но икономиката няма толкова време. Рецесията чука на вратата и 
едва ли лихвите ще останат 2-3 години на високи нива, каквито и да са, за да се превърти голяма част от дълга. Банкерите 
бързат с повишаването на лихвите, за да спрат инфлацията и след това да имат пространство за намаление и стимули. Така 
както стана през 2019 г., когато бавиха процеса на намаление на баланса на Федералния резерв. 
Какво казва пазарът на корпоративен дълг? 
Май ще се запомни с бързо възстановяване на цените на корпоративните облигации, но след много силен и 
продължителен спад. Буквално от средата на миналата година корпоративният дълг върви надолу като цени и нагоре като 
доходност. Сигналът от този пазар е притеснителен, защото не отразява само повишаването на лихвите, но и 
платежоспособността на емитентите. Спредовете между рисковите облигации и държавните се увеличиха. Компаниите 
плащат повече за нов дълг и покачването на разходите им е по-бързо, отколкото на държавата. Ликвидността постепенно 
намалява и започва да се усеща дори преди Федералният резерв да продава облигации от баланса си в пълен мащаб. 
ETF-ите с корпоративни облигации се покачиха през втората половина на май. Не бих определил това като повратна точка 
за тях, тъй като все още рисковете за нарастване на фалитите. Но потвърждава възстановяването на фондовите индекси. 
Двата пазара трябва да се движат паралелно, за да показват завръщане на доверието към рисковите активи. Засега имаме 
корекция на силния спад до тук. 
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Кой индекс ще води борсите нагоре? 
Технологичният NASDAQ ще изостава, докато трае повишаването на лихвите. Същото се отнася и за компаниите с по-малка 
пазарна капитализация в Russell 2000, когато става дума за американския пазар. В Азия Hang Seng би трябвало да води 
пазарите нагоре, защото китайската икономика отново се отваря след COVID рестрикциите и властите планират стимули за 
увеличение на потреблението. В Европа е по-различно – борсите отразяват развитието на войната в Украйна в 
икономически план. Тъй като не смятам, че Федералният резерв все още е готов да стимулира финансовите пазари, остава 
да видим подобрение при някой от другите рискове. Ако един от тях започне да се покачва повече от останалите и да ги 
води нагоре, това ще е знак за отслабване на някой от рисковете. През май видяхме малко по-осезаемо възстановяване 
на NASDAQ 100 и Russell 2000 в сравнение с останалите. Разликата от 2 процентни пункта не е съществена и показва 
единствено по-силното възстановяване на най-силно губещите позиции. И в това се изразява търговията на фондовите 
пазари през май – първата по-сериозна заявка за възстановяване след близо два месеца на непрекъснат спад. Но засега 
само толкова. 
 
√ До три години Китай възнамерява да удвои вятърните и слънчевите си централи 
Китай си е поставил за цел да удвои вятърните и слънчевите си мощности до 2025 г. съгласно нова пътна карта, която 
позволява също така построяването на повече електроцентрали на въглища, за да засили енергийната си сигурност, 
предаде Франс прес. 
В документ, публикуван в сряда, централната икономическа планова комисия в страната заявява, че 33 процента от 
снабдяването с електричество на националната мрежа ще идва от възобновяеми източници до 2025 г., спрямо 29 процента 
през 2020 г. 
През 2025 г. годишното производство на електричество от възобновяеми енергии ще достигне около 3,3 трилиона 
киловатчаса, а производството на вятърна и слънчева енергия ще се удвои, предвижда планът. 
Най-големият световен замърсител по-рано беше съобщил, че трябва да удвои използваната вятърна и слънчева енергия 
до 2030 г., за да се опита да изпълни ангажиментите си в рамките на Парижкото споразумение за климата. Ако новият план 
бъде приложен, Китай ще може да постигне тази цел по-рано. 
Планът предвижда също така възобновяемите енергии да покриват 50 процента от растежа на потреблението на енергия 
до 2025 г., което е по-малко в сравнение с предишните официални оценки и дава по-голямо поле за действие за развитието 
на енергетиката на въглища. 
Пекин увеличи зависимостта си от електроцентралите на въглища през последните месеци, за да подкрепи изпадналата в 
затруднения икономика в момент, когато войната в Украйна кара световните цени на енергията да скачат. 
Китай е най-големият производител на възобновяема енергия в света. Пекин увеличи темпа на инвестициите в соларни и 
вятърни проекти, за да се бори със замърсяването в страната, което според учените е причина за смъртта на милиони хора 
всяка година. 
Инвестициите в слънчева енергия почти са се утроили през първите четири месеца на годината спрямо същия период на 
предходната година и са достигнали 29 милиарда юана (4 милиарда евро), по данни на Националното управление по 
енергията. Страната обаче продължава да използва половината от консумираните въглища по света всяка година, за да 
захранва икономиката си. 
Миналата седмица премиерът Ли Къцян заяви, че въглищата са в основата на енергийната сигурност на Китай и че 
централната банка е одобрила кредит от 15 милиарда долара за финансиране на добива на въглища и въглищните 
централи. 
 
Мениджър 
 
√ Лорер: България може да се превърне в център за иновации в автомобилната индустрия 
България може да се превърне в център за иновации в автомобилната индустрия. Проучват се 7 проекта на компании от 
сектора за потенциални инвестиции за повече от 2  млрд. лв., които ще разкрият 4000 работни места. Това съобщи 
министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер при откриването на международната конференция 
Automotive&Mobility Forum 2022 в София с участието на представители от целия регион на Балканите и Централна и  
Източна Европа. Участие във форума взе и президентът Румен Радев.   
"Аутомотив индустрията е сред тези, които са най-иновативни и носят най-голяма добавена стойност. Страната ни може да 
се превърне в център за иновации в сектора, особено за електромобили. Автомобилната индустрия e сред водещите и е 
приоритетна за привличане на инвестиции в страната, като броят на заетите в нея продължава да нараства и през 
настоящата година", посочи министърът на иновациите и растежа.  
По думите му бъдещето е свързано с електромобилите и автономните автомобили, а страната ни може да бъде сред 
водещите в разработката на софтуер за тях. "Тенденцията е, че все повече инвеститори проявяват интерес да открият у нас 
не само производството, но и развойни центрове", допълни той.  
Изпълнителният директор на "Аутомотив Клъстер България" Любомир Станиславов обяви, че вече 70 000 души работят в 
сектора за над 350 компании. 
Президентът Румен Радев отбеляза, че автомобилната индустрия има решаваща роля за просперитета на Европа не само 
като дял от БВП и трудовата заетост, тя е най-големият частен инвеститор в научно-изследователската и развойната 
дейност. Президентът изтъкна, че днес автомобилната индустрия е най-бързо развиващият се отрасъл в България. Само за 
10 години нейният принос към БВП е 10-12% с потенциал да расте. Според Раадев, ако секторът продължи да расте с такива 
темпове, много скоро ще заема 20%-ен дял от икономиката на страната.  
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"70 000 са работните места в сектора и догодина, ако се движи с тези темпове, отрасълът ще има около една четвърт от 
индустриалните работни места в България. От 10 автомобила, произведени в Европа, в девет има вградени компоненти, 
произведени в България, а 80% от сензорите на автомобилите, продавани в Европа, се произвеждат у нас", отбеляза още 
Радев. 
 
√ Нивото на безработица в ЕС и еврозоната остава стабилно 
През април 2022 г. равнището на сезонно коригираната безработица е ЕС е било 6,2%, а в еврозоната – 6,8%, сочат данните 
на европейската статистическа служба Евростат. 
Това означава запазване на нивото на безработица в ЕС спрямо март 2022 г. и спад в сравнение с април 2021 г., когато 
равнището е било 7,5%. Показателят за еврозоната също остава без промяна в сравнение с месец март и се понижава на 
годишна база, като през април 2021 г. нивото на безработица в региона на единната валута е било 8,2% 
Според данните на Евростат безработицата в България през април е била на ниво от 4%, което представлява спад в 
сравнение с мартенското ниво от 4,2%. 
През април 2022 г. 13,26 млн. мъже и жени в ЕС, от които 11,18 млн. души в еврозоната, са били безработни. Спрямо април 
2021 г. безработицата се е понижила с 2,54 млн. души в ЕС и с 2,17 млн. души в еврозоната. 
 

 
 
През април 2022 г. 2,600 млн. млади хора (на възраст под 25 години) са били безработни в ЕС. От тях 2,122 млн. се намират 
в страни от еврозоната. 
През април 2022 г. безработицата сред младите хора е 13,9% както в ЕС, така и в еврозоната, което е спад в сравнение с 
предходния месец, когато показателят е бил на ниво от 14% и в двата региона. 
През април 2022 г. нивото на безработица при жените е 6,5% в ЕС, което е спад от 6,6% през март 2022 г. Равнището на 
безработица при мъжете е 5,8% през април 2022 г., което е спад от 5,9% през март 2022 г. В еврозоната, коефициентът на 
безработица при жените остава стабилен на 7,2% през април 2022 г., докато нивото на безработица при мъжете намалява 
от 6,5% на 6,4%. 
 
√ България отбелязва напредък в борбата с корупцията сред депутати и прокурори 
България прилага изцяло препоръките за предотвратяване на корупцията сред депутатите и прокурорите. Това се посочва 
в доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, представен вчера. 
Данните сочат, че нашата страна изпълнява изцяло 67 на сто и частично 33 на сто от препоръките по отношение на съдиите. 
Цялостно България прилага 84 на сто от препоръките и 16 на сто – частично. Това са едни от най-високите показатели на 
изпълнение, като само Финландия и Норвегия са се съобразили изцяло със становищата на Групата, а Великобритания, 
Албания и Литва имат по-висок от българския дял на общо изпълнение.  
Докладът обхваща 23 страни, като се посочва, че наблюдаваните държави най-често приемат законодателство срещу 
корупцията, но приложението се бави. Някои от държавите обясняват това с влиянието на пандемията. 
Обобщените данни показват, че миналата година държавите са приложили 45 на сто от препоръките изцяло, 37 на сто - 
частично, а 18 на сто от предявените изисквания засега не са последвани от необходимите действия. Групата настоява 
правителствата да положат повече усилия по отношение на действията на лобистите, за да се ограничи влиянието им при 
взимането на политически решения. 
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√ Еврото се задържа над прага от 1,06 долара 
Курсът на еврото днес задържа стойности над 1,06 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0652 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0692 долара. 
 
√ Европейските акции се възстановяват след два дни на спад 
Европейските акции се възстановиха частично в ранната търговия в четвъртък, след като силното представяне на няколко 
сектора временно засенчи опасенията относно забавянето на икономическия растеж, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,01 пункта, или 0,46%, до 440,73 пункта, след като в предходните две 
сесии бенчмаркът се понижи с близо 2%. 
Немският показател DAX напредна със 109,44 пункта, или 0,76%, до 14 449,91 пункта. Френският измерител CAC 40 
регистрира ръст от 63,62 пункта, или 0,99%, до 6 482,51 пункта. Вчера Лондонската фондова борса бе затворена заради 
тържествата по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет Втора. 
Акциите на френската компания за производство на алкохолни напитки Remy Cointreau поскъпнаха с 3,69%, след като 
печалбата й за цялата година надмина очакванията и тя повиши прогнозата си за тази година и отвъд нея. 
Печалби регистрираха и в сектора на луксозните стоки, като цените на книжата на LVMH, L'Oreal и EssilorLuxottica се 
повишиха съответно с 1,71%, 3,04% и 2,60%. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор се понижи с 3% на фона на спекулациите, че 
Саудитска Арабия ще увеличи производството по искане на САЩ. Цените на книжата на TotalEnergies и Equinor се понижиха 
с 0,92% и 1,96%. 
Очаква се по-късно да бъдат публикувани цените на производител в еврозоната за май, като очакванията са ръстът им да 
се е забавил на месечна база, но и да се е ускорил на годишна. 
Инвеститорите също ще проследяват данните за частната заетост в САЩ и седмичните молби за помощи при безработица, 
които трябва да бъдат представени по-късно през деня. 
Пазарите са обхванати от притесненията за забавяне на растежа, докато световните централни банки се борят да укротят 
растящата инфлация, без да насочат икономиките към рецесия. STOXX 600 е на път да приключи седмицата със спад от 
около 0,8%. 
Понижения в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха месец юни със спад на фона на опасенията за състоянието на 
икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
В сряда промишленият индекс Dow Jones се понижи със 176,89 пункта, или 0,54%, до 32 813,23 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 30,92 пункта, или 0,75%, до 4 101,23 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 86,93 пункта от стойността си, или 0,72%, завършвайки сесията при ниво от 
11 994,46 пункта. 
„Вероятно ще видим волатилност през първата половина на юни и може би през не малка част от юли, защото няма да 
имаме никаква нова информация, която да ни успокои преди това“, коментира ръководителят на инвестиционната 
стратегия на SoFi Лиз Йънг. 
Финансовият сектор бе най-лошо представилия се се в S&P 500 в сряда. Акциите на Goldman Sachs и JPMorgan Chase 
поевтиняха съответно с 1,53% и 1,75%. 
Затруднения отчетоха и компаниите от туристическия сектор, като цените на книжата на Norwegian Cruise Line и United 
Airlines се понижиха с 4,50% и 4,49%. 
Акциите на Salesforce скочиха с около 9,52%, след като резултатите на компанията за първото тримесечие надминаха 
очакванията. 
В сряда Президентът на Федералния резерв на Сан Франциско Мери Дейли заяви, че подкрепя агресивното повишаване 
на лихвените проценти, докато инфлацията не бъде поставена под контрол. 
Фед повиши лихвите два пъти тази година, като едно от тези повишения бе с 50 базисни пункта. Централната банка също 
даде сигнал, че възнамерява да продължи да повишава лихвите, за да се бори с инфлацията. 
Опасенията относно по-строгата парична политика набраха още повече сила в сряда, след като Индексът на Института за 
управление на доставките (ISM), измерващ активността в промишлеността се повиши до 56,1 пункта през май спрямо 55,4 
пункта през предходния месец. 
Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши, което направи акциите 
по-малко привлекателен актив. 
Dow и S&P 500 завършиха месец май без съществени промени, след като силното рали миналата седмица прекъсна 
дългите поредици на загуби за индексите. Nasdaq Composite се представи по-слабо, понижавайки се с 2%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, 
след като цените на петрола се понижиха на фона на инфорамцията, че Саудитска Арабия може да увеличи добива, за да 
компенсира доставките от Русия, предаде Си Ен Би Си. 
„Това е тактическа възможност за Китай“, коментира Дан Файнман от Credit Suisse. 
„Акциите са много евтини, а те изглежда имат някаква формула за справяне с COVID-19, което според мен означава, че сме 
близо до дъното при китайските пазари. Правителството няма да излезе с голяма базука с нови мерки, така че смятам, че 
към края на годината политиката ще стане по-подкрепяща“, добави той. 
 Тази седмица седмицата власите в Шанхай облекчиха мерките срещу коронавируса, слагайки край на продължил два 
месеца тежък локдаун. 
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На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 13,3 пункта, или 0,42%, до 3 195,46 пункта. 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с с 13,86 пункта, или 0,69%, до 2 026,51 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng 212,81 пункта от стойността си, или 1%, достигайки ниво от 21 082,13 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 44,01 пункта, или 0,16%, до 27 413,88 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 26,91 пункта, или 1%, до 2 658,99 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 58,1 пункта, или 0,8%, до 7 175,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,76 пункта, или 0,12%, до 621,20 пункта. BGBX40 се понижи със 0,68 пункта, или 0,47%, до 143,90 пункта. 
BGTR30 изтри 1,80 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 736,64 пункта. BGREIT се понижи с 0,52 пункта, 
или 0,29%, до 181,04 пункта. 
 
√ Франция приема дългосрочна програма за отказ от течни изкопаеми горива 
Франция планира да приеме още през 2023 г. дългосрочна програма за отказ от течни изкопаеми горива, заяви министър-
председателят Елизабет Борн в интервю за сп. "Поан" (Le Point).  
Елизабет Борн обяви за абсолютни приоритети на правителството в сферата на екологията излизането на страната от 
изкопаемите енергии и борбата с унищожаването на биоразнообразието.  
Сред основните насоки на работа е постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. с преходен пункт през 2030 г., когато в 
Европа трябва да бъде достигнато намаление с 55 на сто на емисиите спрямо равнището им от 1990 г., обясни френският 
министър-председател, цитиран от БТА. 
За постигането на тази цел, без да бъдат затруднени французите, властите ще ги насърчават да използват по-екологичен 
транспорт. За да пътуват хората, без да емитират парникови газове, ще бъдат разработени алтернативи на използваните 
от един човек частни автомобили, например чрез предоставяне на възможност за дългосрочно наемане на електромобил 
за по-малко от 100 евро на месец. 
Премиерът припомня, че още през първия петгодишен мандат на президента Еманюел Макрон един милион французи са 
сменили колите си с по-екологичен вариант, благодарение на отпуснатите от правителството премии.  
За отказа от изкопаеми енергийни суровини Борн предлага комбинация от икономия на енергия, възобновяеми енергии  
и атомна енергетика. Предвид войната в Украйна, правителството на Макрон възнамерява бързо да приеме закон, който 
да ускори освобождаването от зависимостта от руските енергоносители.  
Елизабет Борн отхвърля възможността от въвеждане на ново "зелено" данъчно облагане, тъй като то е доказало своята 
неефективност през предишния петгодишен мандат.  
 
√ Украинският бизнес е оптимистичен въпреки несигурността 
Производството в Украйна ще бъде възстановено след месец-два, въпреки влошените показатели за ефективност и 
тоталното спиране на някои производства през март и април тази година. Това сочат резултатите от първото месечно 
проучване на бизнес нагласите, проведено през май от Института за икономически изследвания и политически 
консултации. Те са огласени от Оксана Кузякив, директор на организацията, във 4Liberty. Според нея изчерпателната 
информация за бизнес нагласите е важна за икономическата политика по време на пълномащабната руска инвазия в 
Украйна, която доведе до завземането на украински територии, терор срещу цивилни и унищожаване на промишлени 
съоръжения и инфраструктура в страната. 
Анкетата на Института за икономически изследвания и политически консултации е проведено от 28 април до 7 май 2022 г. 
Допитването има за цел да проучи нагласите на украинския бизнес и да оцени  ситуацията през април спрямо март 2022 
г., като я сравни с предвоенния период до 24 февруари 2022 г.   
Бизнесът пострада от войната 
Украинският бизнес понесе значителни щети, сочат резултатите от първото проучване след началото на войната. Една от 
всеки три анкетирани компании отчита намаление на производството повече от два пъти в сравнение с предвоенния 
период, а 10% са прекратили изцяло дейността си. 
Негативните тенденции продължават поне два месеца, като през април ситуацията се влошава спрямо  март. 
Предприятията свиват производството и заетостта. Делът на компаниите, в които производството е намаляло през април 
спрямо март 2022 г., е повече от шест пъти по-голям (70,5%) спрямо онези, в които то се е увеличило (11,8%). 
Ситуацията при заетостта е подобна, като фирмите, отчели намаление на заетостта, са 57,8% от анкетираните. Едва 1,9% от 
тях съобщават за ръст на заетостта . Резултатите са сигнал, че предприятията са по-консервативни в поведението си и 
свиването на производството се отразява на заетостта. 
Несигурност в нагласите 
Друг критичен индикатор за въздействието на войната върху икономическата ситуация в Украйна е несигурността. Около 
половината от анкетираните не са предвидили промени във финансово-икономическата ситуация (45,0%) и цялостната 
икономическа обстановка в страната (47,7%). 
Респондентите, които не са успели да се подготвят за промяната на първичните производствени и финансови показатели 
в следващите 1-2 месеца, варират в зависимост от индикатора от 14,7% (брой заети) до 27,8% (вземания). Налице е също 
така висока степен на несигурност по отношение на задълженията и запасите от готова продукция. 
Рискът е по-голям за малките фирми 
Малките предприятия, които не са успели да предвидят промените в общата икономическа ситуация в страната през 
следващите шест месеца, са 59,3% от запитаните, а при големите - 50,7 на сто. 

http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6919
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6919
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Несигурността във финансово-икономическата ситуация до голяма степен зависи от размера на фирмата. При 
микропредприятията 56,2% не са могли да прогнозират промяна на този показател за шест месеца, малките – 58,2%, сред 
средните – 48,0%, а сред големите – 42,9 процента. 
Оптимистични нагласи 
Очакванията за следващите 6 месеца са положителни, въпреки високото ниво на несигурност. Делът на “оптимистите” 
(40%) преобладава над “песимистите” (30,6%), като Индексът на очакваното финансово-икономическо състояние е 0,07. 
Положителни са и прогнозите за следващите шест месеца за финансово-икономическото състояние на предприятията – 
делът на „оптимистите” (38,7%) надвишава дела на песимистите (35,9%). 
Краткосрочните очаквания също са оптимистични . Предприятията, които планират ръст на производството (32,2%), 
надвишава тези, които очакват свиване (17,9%). В резултат на това стойността на Индекса на очакваните промени в 
производството е положителна -  0,12. 
Очакванията за заетостта са по-умерени (индексът на очакваните промени е 0,01), но след предходния спад те дават 
надежда за бъдещо възстановяване. Повечето анкетирани не планират да променят работата си (69,9%). Делът на 
очакващите растеж (15,9%) е малко по-висок от тези, които очакват свиване на заетостта (14,1%). 
 
√ Възстановяването на Украйна – трудно, но постижимо 
Икономическите щети в Украйна в резултат на руската инвазия са в мащаб, невиждан в Европа след Втората 
световна война. Тази статия за VoxEU на Алексей Блинов от Алфа банк и Симеон Дянков от Лондонското училище по 
икономика и бивш финансов министър на България сравнява икономическия спад на страната през 2022 г. с този след 
други две неотдавнашни войни и очертава две фази на възстановяването. 
Последните прогнози предвиждат рязко свиване на БВП на Украйна през 2022 г., последвано от бавно възстановяване. 
То ще изисква големи инвестиции както в човешки, така и във физически капитал с подкрепата на международни 
институции, както и подобряване на институционалната среда, благоприятстваща икономически растеж, пишат 
двамата автори. Мениджър Нюз публикува изследването им с малки съкращения. 
Военните конфликти са свързани с дълбоки загуби на икономически и човешки капитал. Икономическото въздействие 
зависи от няколко фактора: територия, заета от вражески сили, интензивност на бомбардировките и унищожаване на 
човешки капитал и физическа инфраструктура. Тези загуби се умножават от продължителността на военните действия и 
могат да имат дългосрочни последици. Едно изследване установява, че образованието на австрийските и германските 
деца, които са били на десет години по време на Втората световна война, е далеч по-малко от връстници им от страни, 
които не са засегнати от военните действия, като Швейцария и Швеция. 40 години след войната, вече като възрастни, те са 
претърпели значителна загуба на приходи – между 3-4% годишно. 
Нахлуването на Русия в Украйна е безпрецедентно – всички военни конфликти през 21 в. се случват в страни с по-слабо 
развит човешки капитал и физическа инфраструктура. Благодарение на образованата си работна сила и добрата търговска 
инфраструктура Украйна преди войната бе сред най-големите износители на зърно, доминирайки на световния пазар на 
слънчогледово масло, а също така бе и един от  най-големите производители на стомана. Приливът от над 6,5 милиона 
бежанци към съседни страни и приблизително осем милиона вътрешно разселени хора предполага, че катастрофата е 
огромна, дори преди човек да има надеждни сметки за загубата на физически капитал.  
Ние оценяваме вероятната икономическа загуба през 2022 г., като излагаме предизвикателствата при извършването на 
тази оценка. Първо, войната представлява статистическо предизвикателство. Тъй като някои територии попадат във 
вражески ръце, местният бизнес и гражданите спират да подават данни към статистиката, дори ако икономическият им 
живот не е прекъснат. Украйна вече стана жертва на това предизвикателство: данни за икономическото производство, 
включително бързата оценка на БВП за първото тримесечие на 2022 г., не са известни. 
Второ, естеството на всеобхватната инвазия на Русия затруднява сравненията с предишни военни конфликти. Използваме 
инвазията на Ирак в Кувейт през 1990 г., където иракската армия нанесе сериозни щети на голяма част от петролната 
инфраструктура на Кувейт, и интервенцията на НАТО в Сърбия през 1999 г., където въздушните нападения бяха основната 
характеристика на войната, нанасяйки щети на избрана инфраструктура. 
Войната в Кувейт удари икономиката на страната, като БВП се сви под 50% след като петролните кладенци бяха запалени 
от оттеглящата се иракска армия. Възстановяването обаче беше бързо и кувейтската икономика се възстанови напълно за 
две години (Фигура 1). 
Въздушната атака над Сърбия не нанесе толкова тежки щети на икономическата инфраструктура. Икономиката се 
възстанови през следващата година, въпреки че последва продължителен период на стагнация. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
Фигура 1 Промяна на реалния БВП (в проценти) 

 
Източници : МВФ, собствени изчисления на авторите въз основа на консенсусната прогноза за Украйна  

от май 2022 г. 
 
Прогнозата 
Според базовия сценарий, съставен от консенсусна прогноза към май 2022 г. (FocusEconomics 2022), се очаква реалният 
БВП на Украйна да падне с 36,5% през 2022 г. (Фигура 1). Това включва спад от 39% в частното потребление, причинено от 
шокове в предлагането, понижен реален разполагаем доход и доверие на потребителите, както и от над шест милиона 
бежанци, напуснали страната. 
Инвестициите се сринаха до по-малко от половината от това, което бяха през 2021 г. Очаква се правителственото 
потребление да спадне със 7% в реално изражение, въпреки огромния фискален дефицит, който е над 15% от БВП. 
Очаква се БВП на Украйна да бъде изправен пред силен спад от 50%, вследствие на затварянето на морските пристанища 
от морската блокада на Русия. Запасите от селскостопански стоки, които не могат да бъдат изнесени, вероятно ще осигурят 
временна подкрепа за БВП чрез увеличени запаси. Очаква се вносът да спадне с 45% в реално изражение, смекчавайки 
спада на БВП. 
Най-тревожната характеристика на консенсусната прогноза е, че икономистите не очакват бързо възстановяване, както се 
случи в предходните войни. Реалният растеж на БВП на Украйна трябва да бъде средно 7,5% през 2023-2026 г., което 
означава, че икономиката остава с 15% под предвоенното си ниво пет години след руската инвазия (FocusEconomics 2022). 
Това е песимистична прогноза в сравнение с примера за Кувейт и Сърбия (Фигура 1). Основната причина за тази прогноза 
е несигурността за края на войната в Украйна, тъй като военните действия все още се водят в много части на страната.  
Някои прогнози са още по-песимистични за спад от 45% на реалния БВП. Тя е на Световната банка и включва очакванията 
за загуба на частно потребление до 50% и намаление на износа до едва една пета  (Световна банка 2022 г.). 
Международната институция очаква бавно възстановяване в краткосрочен план, като БВП ще нарасне само с 2% през 2023 
г. и с по-малко от 6% през 2024 г. Това би означавало, че украинската икономика ще бъде около 60% от предвоенното си 
ниво до 2025 г. 
Предизвикателствата 
Докато войната продължава физическата инфраструктура търпи допълнителни щети и над една трета от украинското 
население остава разселено от домовете си за четвърти месец. Прогнозите за загубите на физически капитал вече са близо 
100 млрд. долара или половината от предвоенния БВП на Украйна. Например, най-голямата стоманодобивна фабрика в 
Украйна (Азовстал в Мариупол) вече е разрушена, докато втората по големина стоманодобивна фабрика беше под тежка 
бомбардировка и сега е окупирана от нашествениците. Тези две предприятия дават половината от производството на чугун 
в Украйна през 2021 г. Това означава, че металургичният сектор вероятно ще гравитира нагоре по веригата (желязна руда), 
което предполага по-малко добавена стойност за националния БВП и някои логистични предизвикателства в допълнение 
към тези, които страната е изправен сега. 
Нещата се влошават и от тревожните демографски тенденции преди войната - застаряване на населението и драстично 
падаща раждаемост. Войната задълбочи тези предизвикателства, като пет милиона жени и деца мигрираха в страни с по-
високи доходи, където получават разрешителни за работа. Докато войната продължава, някои от тях ще започнат работа 
и ще решат да се установят в чужбина. 
Освен количествените загуби на човешки капитал, съществува огромен риск от качествена деградация на човешкия 
капитал. Загубите от образование вследствие на войната и преди това от пандемията се оценяват на порядъка на 90 млрд. 
долара или почти толкова, колкото загубите във физически капитал към днешна дата. 
Въздействието на войната в ранна детска възраст се отразява негативно не само на когнитивните способности, но и на 
дългосрочното психично здраве – 3,3 пр.п. се увеличава вероятността възрастният индивид да бъде диагностициран с 
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клинична депресия. Такива неблагоприятни последици върху децата са открити и сред оцелелите след войната във 
Виетнам. 
Възстановяването на човешкия и физическия капитал, загубен по време на войната, изисква близо 200 млрд. долара, в 
случай че тя приключи сега и няма да причини повече щети на инфраструктурата. Тази сума е еквивалентна на предвоенния 
годишен БВП на Украйна и може да бъде финансирана само с външна помощ. Украинските власти и международните 
институции трябва да се заемат с икономическото възстановяване, както и с възстановяването на човешкия капитал, по 
едно и също време и със същата спешност. 
Процесът на присъединяване към ЕС ще бъде двигател на възстановяването. Необходими са същите усилия, които 
позволиха на повечето западноевропейски икономики да се възстановят след Втората световна война. Програмата може 
да бъде структурирана в две фази: 

• бързо възстановяване на критичната инфраструктура и услуги за съживяване на основните функции на 
икономиката и правителството; 

• възстановяване на основите за устойчив растеж. 
Последното включва значителен фокус върху натрупването на човешки капитал. Изискванията към двете фази са различни. 
Първата, например, трябва да включва стабилна макроикономическа стабилизация, за да се гарантира, че пазарните 
механизми могат да започнат да разпределят ресурси в следвоенната икономика. 
Местният банков сектор ще играе важна роля за възстановяването на Украйна. Цялостната реформа на банковия сектор 
постигна значителен успех.  Следвоенното възстановяване е добра възможност за привличане на международни 
инвеститори като част от по-голямото предизвикателство за възстановяване на страната. 
Втората фаза ще се съсредоточи върху подобряването на институционалната среда за растеж. Най-очевидната възможност 
е да се създаде икономика без въглерод, не само като начин за координиране на инвестициите за бъдещето, но и за да се 
покаже как да се намали зависимостта от изкопаеми горива. Цели градове, включително Харков, Мариупол и Чернигов, 
ще трябва да бъдат възстановени и това представлява възможност за използване на енергийно ефективни проекти на 
сгради и градско планиране. 
Ако войната продължи през следващите месеци, разходите за възстановяване ще скочат неимоверно, тъй като една трета 
от украинското население прекарва повече време далеч от домовете си, децата изостават в обучението си, а 
предприятията спират да работят. Необходимостта от финансиране също биха били много по-големи, което ще изисква 
нови подходи за подпомагане на възстановяването. 
 
√ Москва предлага индивидуални споразумения с кредиторите си 
Русия, която изплати със закъснение лихви по дълга си заради все по-многобройните санкции срещу нея, обяви вчера, че 
е готова да се разбере директно с недоволните кредитори, предаде Франс прес. 
"Министерството на финансите на Русия информира, че е готово да разгледа и ако са налице необходимите мотиви, да 
уреди двустранно всички рекламации по цялостното изпълнение на дълговите задължения по руските еврооблигации 
"Русия 2022", се казва в разпространеното вчера комюнике. 
Ведомството публикува два имейл адреса, на които да се изпращат тези рекламации, уверявайки, че всички заявления ще 
бъдат разгледани. 
Според Финансовото министерство известен брой външни държатели на облигации искат плащане на допълнителни лихви 
за периода от предвидената дата за погасяване  (4 април 2022 г.) до датата на ефективния трансфер на средствата до 
притежателите. Някои кредитори "смятат това закъснение на плащането, дължащо се единствено на незаконните действия 
на чуждестранни финансови посредници, за следствие от умишлено използване от емитента на заетите средства извън 
установения срок", се казва в съобщението. 
В друго съобщение Министерството на финансите посочва, че лондонското подразделение на "Ситибанк" (Citibank) вече 
не играе никаква роля при плащанията по руски облигации, тъй като те са поети от Националния платежен депозитар 
(НПД). В края на май Русия обяви, че заради санкциите ще плаща на държателите на руски еврооблигации в рубли по 
същата схема с газа.  
Досега Москва успява да избегне неплатежоспособност, но среща все повече и повече затруднения с обслужването на 
дълговете си заради втвърдяването на западните санкции. 
В сряда за първи път Комитетът на кредиторите (Credit Derivatives Determinations Committee - CDDC) обяви, че Русия не е 
извършила плащане на лихви по облигации на стойност 1,9 млн. долара с падеж на 4 април. От сайта на организацията 
става ясно, че членовете са дали отговор "да" на въпроса дали е настъпило "нарушение на задължение за плащане" от 
Русия. 
 
√ Цените на петрола се понижиха след решението на ОПЕК+ за скромно увеличение на добива 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като инвеститорите не реагираха с възторг на решението 
на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни като формата 
ОПЕК+, да повиши леко добива на петрол, изразявайки съмнения, че това увеличение няма да е достатъчно, за да 
компенсира липсващите доставки от Русия и да отговори на нарастващото търсене от Китай, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,35 долара, или 0,30%, до 117,3 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,51 долара, или 0,44%, до 116,4 долара за барел. 
Дотук се стигна, след като вчера ОПЕК+ одобри увеличение на добива с 648 хил. барела дневно през юли и август, вместо 
с 432 млн. барела на ден, както предвиждаше по-ранния договор. 
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Увеличенията бяха разпределени пропорционално между страните-членки, но тъй като Русия е включена в пакта и членове 
като Ангола и Нигерия не успяват да изпълнят квотите си, анализаторите смятат, че увеличението на доставките вероятно 
ще бъде по-малко от обявения обем. 
„Фактът, че Русия беше оставена в групата, предполага, че алиансът ще продължи да изпитва затруднения с 
производството, за да изпълни дори това скромно увеличение на квотите“, посочиха анализатори на ANZ Research в 
бележка. 
„Казано по друг начин, търговците смятат, че това постепенно увеличение е твърде малко на фона на нарастващите рискове 
от частичното ембарго на ЕС върху вноса на руски петрол и очакваното увеличение на търсене в Китай“, каза 
управляващият партньор на SPI Asset Management Стивън Инес. 
На фона на понижението на дневните случаи на заразени с COVID-19, тази седмица финансовият център на Китай Шанхай 
и столицата Пекин облекчиха ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса. Китайското 
правителство обеща широка подкрепа за стимулиране на икономиката на страната, като очакванията са тя да бъде 
насочена към сектори с високо потребление на гориво, като например тези на инфраструктурата и строителството. 
Анализаторите обаче предупредиха за рискове от намаляване на търсенето и цените на петрола, тъй като Пекин не 
промени цялостната си позиция относно правилата за COVID-19. 
„Повторното отваряне на Китай от блокирането засега е положително за търсенето, но страната запазва политиката за 
нулев Covid, така че един нов локдаун може бързо да ерозира това въздействие“, казаха анализатори от National Australia 
Bank в бележка. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 юни 2022 г. 
София. 

- От 9.00 часа в Централен военен клуб, зала „Тържествена“ ще бъде открита конференцията „100 дни 
пълномащабна война в Украйна – предизвикателства и перспективи за стабилността, отбраната и мира в региона 
и Европа. Съвременни тенденции в развитието на военните конфликти и отбранителните способности“. 

- От 13.00 часа в хотел „Маринела“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Мултиевропейското първенство по 
таекуондо с над 1200 участници от 38 държави. За първи път в историята ще се състои и Пара таекуондо Гранд при, 
което е под егидата на Световната федерация. 

- От 14:15 часа в София тех парк, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще открие форум на тема: 
„Бъдещето на водорода в България“. В събитието ще участват: Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж; Карина Ангелиева, заместник-министър на иновациите и растежа; 
Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката; Барт Бибуик, изпълнителен директор на Съвместно 
предприятие „Горивни клетки и водород“, както и представители на публичния сектор, бизнеса и научните среди. 

*** 
Казанлък. 

- От 20.30 часа на пл. „Севтополис“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще ще участва в церемонията по коронясване 
на Царица Роза 2022 г. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена 
програмата за фестивала "Дни на класиката“, организиран от Камерна опера и Община Благоевград. 

- От 9.30 часа в зала № 5 на Община Благоевград ще се състои сесия на общинския съвет. 
*** 
Капитан Андреево. 

- От 10.00 часа Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще посети граничния пункт „Капитан 
Андреево“ във връзка с опашките от тежкотоварните автомобили. Работното посещение е и във връзка с 
утежнената ситуация по повод поемането от държавата на фитосанитарния контрол. 

- От 14.00 часа на ГКПП "Капитан Андреево“ председателят на Комисията по земеделие, храни и гори Пламен 
Абровски ще посети ГКПП "Капитан Андреево". Той ще извърши проверка за преминаването на тировете и 
взимането на лабораторни проби за плодове и зеленчуци. 

*** 
Кубрат. 

- От 10.00 часа в Кубрат ще бъде открито изложението "Ден на пшеницата" 2022 
*** 
Сливен. 

- Традиционният фолклорен събор в Самуилово ще се проведе на 3 и 4 юни. След 2-годишно прекъсване заради 
ковид пандемията, традиционният фолклорен събор за празника на село Самуилово, се завръща с разнообразна 
програма. През първия ден, на 3 юни, с концерти ще се изявяват Сливенският ансамбъл за народни песни и танци, 
самодейни състави от Сливен и Кермен, както и от селата - Самуилово, Панаретовци, Гавраилово и Селиминово. 
Вечерта, на същия ден, от 20 ч., ще започнат изпълненията на народните певци от Самуилово и Оркестър 
„Гергьовден“. 

*** 
Хасково. 
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- От 17.30 часа ще се състои поднасяне на цветя пред паметника на Аспарух Лешников в Хасково. Това е първото 
посещение на наследницата на великия Ари в България. Тя прие поканата на община Хасково и РИМ-Хасково да 
присъства на Дните на Аспарух Лешников, посветени на 125 годишнина от рождението на световноизвестния 
тенор. Джесика Лешников преди това ще посети гроба на дядо си в София, който община Хасково възстанови 
преди две години. 

 
√ Преглед на печата за 3 юни 2022 г. 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Додават по 60 лв. и на всеки нов пенсионер, за да няма ощетени 
в. 24 часа - Властта от една година зарежда горива с отстъпка, за хората ще има от юли 
в. Телеграф  - Валентина - жената, обърнала съдебната практика, пред Телеграф: В училище ме наричаха копеле, 40 години 
търсих майка ми 
в. Труд - Правителството само ни спряло газа от "Газпром" 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 2 млрд. лева от 7 нови фирми в автомобилния сектор очаква България 
в. 24 часа - Радев: Паметта ни не може да бъде спазарена. Петков поосвиркан на Околчица след него 
в. 24 часа  - 12 000 украинци остават в хотелите, 3000 са в бази, отчете властта под "Оставка" 
в. 24 часа - Асен Василев сигурен - високите цени няма да ни спрат за еврото 
в. Телеграф - Кирил петков недоволен от КПКОНПИ: Комисия антимафия не прави нищо 
в. Телеграф - Сглобяваме нови бойни машини в Бургас 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство: Да се слеят 2-3 
университета, административно-правен кошмар 
в. Телеграф  - Костадин Филипов, анализатор: Ключът за евроинтерграцията на северна македония е в нея 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов пред "Труд": Избори у нас ще има, когато ни разрешат американците 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Придобивка след COVID - масовият хоум офис. Ще работим ли ден по-малко 
в. Телеграф - Законодателят е длъжник на осиновените 
в. Труд  - Ще доведе ли търпението на Путин до Армагедон? 
в. Сега - Ще минем без еврото заради едната чест 
в. Сега  - Наказание без престъпление - не по Достоевски, а от Константинова 
в. Сега - Нинова не знае какво е спекула, но мощно я бори 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Денят започва“ 

- За журналистиката с човешко лице – думи за Нери Терзиева 
- Продължават боевете за ключови градове в Украйна. Как помагаме? В студиото зам.-министърът на отбраната 

Йордан Божилов 
- Как властта се справя с кризите? Гост - депутатът и бивш социален министър Хасан Адемов 
- Ще подпомогне ли държавата стопаните, чиято продукция е унищожена? В студиото заместник изпълнителният 

директор на ДФ "Земеделие" Георги Динев и Николай Маринов, директор на дирекция "Земеделие" в МЗГ 

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

