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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Интервю с председателя на УС на АИКБ Васил Велев в предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" на БНР 
(05.06.2022 г.) 
Както знаем, правителството предлага пакет от антикризисни мерки. Предстои актуализация на бюджета, където 
те би трябвало да бъдат имплементирани. Въпросът е, обаче, дали са удовлетворени от тях работодателските 
организации, които са сред най-важните субекти в българското общество. 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, коментира темата в специално интервю за предаването "Неделя 150" по 
програма "Хоризонт" на Българското национално радио (БНР) на 5-ти юни 2022 г. Следва пълният текст на 
интервюто: 
"Вече има по-конкретни текстове, тъй като е представен и проектът за актуализация на бюджета. Всъщност, на трите 
бюджета. Има повече конкретика. Но предложеното не ни удовлетворява. Нека да обясним защо. 
Всъщност, идеята на тази актуализация първоначално беше да се направят анализи за няколко месеца, които да позволят 
да се започнат реформи и те да бъдат заложени в актуализацията на бюджета. Но този план се преформатира в друг план: 
антикризисни мерки. Тоест, няма да правим реформи, а ще има анти-кризисни мерки. Въпросът е каква е кризата, обаче. 
Защото и в новата прогноза се предвижда ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2,9% - малко повече, отколкото ЕК 
предвижда за нас. Тя предвижда 2,1% за годината. Тоест, това е ръст на БВП, не е криза. В какво се състои тогава кризата? 
В огромната инфлация. Тя към м. април е 14,4% на годишна база, според статистиката ни. Според прогнозите и на 
правителството, и на Брюксел, за цялата година към предишната година ще бъде 11,9% при 6,1% за еврозоната, 
прогнозирано. Тоест това, срещу което се борим, е високата инфлация, която обезценява спестяванията и текущите доходи 
на хората, намалява покупателната им способност. 
И как се борим срещу това... Основната, първата, главна, решаваща причина за този скок на цените е скокът на цените на 
електроенергията. Ние как борим този скок? В предлаганите мерки всъщност няма нито ред, нито запис за това, което се 
договорихме с правителството: от 1-ви юли да има средносрочна, трайна, установена програма за компенсиране на тези 
свръхвисоки цени на енергията. Което за България - подчертавам, повтарям за енти път е лесно, тъй като нашите суровини 
са запазили цените си и ние по тази причина, в резултат на свързаността ни с останалите страни и високите цени на 
международните пазари на електроенергия, формираме огромни печалби, които ЕК нарича "неочаквани печалби" в 
електроенергийните дружества. 
Относно правителствената програмата за компенсации: има решение за м. май и юни, но в актуализацията на бюджета 
няма заложен механизъм за продължаване и средства, съответно, като приход и разход на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Нас ни притеснява, че не е разписано това нещо - и по този начин не е гарантирано. Има 
внесен един проектозакон за изменение на Закона за енергетиката, в който също са достатъчно общи текстовете, така че 
да няма гаранции, че това ще се реализира. 
В същото време се изсипват близо 2 милиарда като повече разходи, 1,973 млрд., които са абсолютно нефокусирани. Те не 
са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи - към всички. Но има още скрити 5 млрд., които са скрити 
като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с един милиард се субсидира 
парното, но пак (забележете) на всички, а не само на тези, които имат затруднения да го плащат. И с още 4,2 млрд. се 
субсидира електроенергията - отново за всички, а не само за нуждаещите се, като по този начин се минира възможността 
икономиката у нас да работи на конкурентни цени. 
Ние не искаме по-добри условия от тези, при които работят нашите конкуренти в другите европейски страни. Но в проекта 
за решение на КЕВР се субсидират всички - и тези, които имат нужда, и които нямат, с което се насърчава пилеенето на 
енергия и средства. Тази субсидия най-накрая я плащат работещите хора в предприятията, в заводите, във фабриките, 
защото техният ток е скъп, предприятията стават неконкурентоспособни... а колкото повече пари се плащат за ток, толкова 
по-малко пари остават за заплати и за тяхното увеличение. Тоест, евтиният ток на хората с възможности, евтиното парно 
на софиянци, го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това да се съгласим. 
Акцизът за електроенергия е 2 лв. на мегаватчас. Прогнозната пазарна цена е 431 лв. плюс още 105 лв. мрежови такси за 
малкия бизнес на ниско напрежение. Колко станаха - 536 лв. При такава цена 2 лв. е по-малко от половин процент, то не 
се усеща. Толкова е малко, че е безсмислено да се занимаваме с това. По подобен начин стои и въпросът с акциза върху 
природния газ. А ДДС-то за бизнеса, който е регистриран по ДДС, е неутрална мярка. Тя не води до намаляване на разхода 
в крайна сметка. Докато мярката за 25 ст. на литър е отново за гражданите, но не и за бизнеса - и то пак за всички граждани. 
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Не само за тези, които имат затруднения. Същото е и с ДДС-то за хляба. То изобщо ако доведе до намаляване на цените - 
защо пак да се намаляват цените за всички, а не само за тези, които имат проблем? Отново е пилеене на средства. 
Анти-кризисните мерки трябва да удрят по причината за високата инфлация, за да я ограничат. И ако може - да я стопират 
и върнат. А това става лесно чрез компенсиране на високите цени на електроенергията. За природния газ е по-трудно, тъй 
като ние сме вносители на този газ и парите заминават навън. Но електроенергията си я произвеждаме сами. Нещо повече, 
ние изнасяме от порядъка на 20% от производството си навън, от което много добре печелим допълнително. 
С всичките тези средства, разликата между прогнозната пазарна цена, между тази сума, която се взема от пазара и 
себестойността на енергията, са милиарди левове. Само за сравнение, КЕВР ичислява 61 лв. (закръглявам) като 
себестойност, с нормативна рентабилност включена даже, на АЕЦ "Козлодуй" за мегаватчас. А прогнозната пазарна цена 
е 431 лв. Това е за целия годишен ценови период. Е, като извадим 61 от 431 се получават 370 лв. на мегаватчас печалба в 
АЕЦ "Козлодуй". Сега го умножете по 15 теравата, за да получите каква би била печалбата на АЕЦ "Козлодуй" годишно, ако 
тя продава всичко на пазара - 5 милиарда и половина! 
Част от тия милиарди отиват за субсидиране на тока за бита, защото за него цената, на която НЕК продава на ЕРП-тата е 82 
лв. Тоест, на пазара е 431 лв., а за бита - 82, като тази субсидия е за всички - и за тези, които имат проблем, хората с по-
малки доходи, но и за други, които си топлят с тази енергия басейните. Затова ние казваме, че тези мерки са нефокусирани. 
Те удрят по икономиката като я правят неконкурентоспособна и извличат ликвидност от нея, а тези пари щедро ги раздават 
на всички, "на калпак", а не фокусирано на тези, които имат проблеми. 
Цените на електроенергията се повишиха три пъти и половина, а след компенсацията са 2 пъти по-високи, отколкото 
миналата година. Тоест, след компенсацията цените на електроенергията на свободния пазар, за предприятията са 2 пъти 
по-високи от миналогодишните. Тази инфлация, това повишаване на цените прави инфлацията до момента. Тя даже... това 
покачване на цените не е приключило, тъй като инфлацията при цени на производител, промишлената инфлация, е 40%, 
не е 14%. Предприятията помежду си продават полуготови изделия, суровини и т.н. с 40% средно на по-високи цени, 
отколкото миналата година през април. И ако не се компенсира това три пъти и половина, близо четири пъти увеличение 
на цената, поне до два пъти, както беше до момента, то ще имаме още по 2 умножено това, което виждате. 
Компенсиране на високите цени на електроенергията е и първата, и втората, и третата мярка – три пъти, за да стане ясно 
колко е важно. Това ще доведе до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до там, че със същите 
пари хората могат да си купят по-малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. Те тези 
100 млрд. вече са 85, 15 млрд. са заминали, инфлацията ги е изтрила. И ако не вземем тези мерки, за които настояваме, 
ще стане така, че след още няколко месеца ще се изтрият още 10-на млрд. 
Ако наистина искаме да имаме диверсификация, не трябва да изключваме доставчици на газ, а трябва да присъединяваме 
нови. Те да се конкурират помежду си и да получим по-добра цена... Просто трябваше да направим плащанията по начина, 
по който те предложиха. И нещо повече - ние този договор го имаме, той не е прекратен по взаимно съгласие или по 
някакъв друг начин, който да не води до неустойки. А в този договор има клауза "вземи или плати". Това, което не сме 
взели, все едно дължим да го платим - 80% или 70% от него, в медиите има различни числа. Тоест ние стотици милиони 
може да се окаже, че трябва да плащаме през м. декември, без да сме потребили този газ - ако не го потребим в 
следващата половин година. Така че, това не е толкова безобидно. И да се отказваме сами от още един източник, при 
условие, че няма такава забрана на европейско равнище, доставките на газ от "Газпром" не са включени в никакъв 
забранителен списък. 
Самият факт, че Германия, Франция и Италия, трите най-големи държави в Европа, продължават да доставят газ от 
"Газпром", говори за друго. Просто трябваше да се открият две сметки. Нашите ангажименти приключват с превода на 
долари по доларовата ни сметка (нашият договор е в долари). Оттам насетне те си правят арбитража, превалутират и 
заверяват сметката на "Газпром експорт" с рубли. Единствената разлика е, че докато не пристигнат рублите в "Газпром 
експорт", не се смята, че стоката е сменила собствеността си. И това е ясно защо е направено - за да не могат по пътя да 
бъдат блокирани парите и да не стане така, че хем е предадена газта, хем няма пари, които да се ползват срещу това. Какво 
неясно има? 
Продължаваме да получаваме руски газ през Гърция и през други фирми, които оскъпяват доставката на същия този руски 
газ. Някои хора сигурно получават комисиони за това, което може да е другата причина за станалото, но ние продължаваме 
да потребяваме руски газ чрез посредници, вместо да го потребяваме директно и на по-добра цена... Тук е много "удобно", 
защото са тайни договорите и преписката и няма как да се направи арбитраж на този спор. Но аз Ви давам косвени "улики", 
така да се каже - Германия, Франция и Италия продължават да потребяват руски газ. И ще бъде така още дълго време, 
защото в Европа 40% от потреблението на газ е за сметка на "Газпром", на Руската федерация. То не може да бъде 
заменено "от днес за утре" - може да бъде заменено за няколко години. Ако „спре кранчето“ Европа, сама да си направи 
това харакири, се предвижда 5% спад на БВП в Германия. Има такива модели, които го показват. Това самоубийство, слава 
Богу, не си го причинихме. Защото Германия е наш основен икономически партньор, ние изнасяме над 10 млрд. всяка 
година за Германия. И ако германската индустрия - която е европейският мотор в икономиката спре, ще спрат всички. 
Не може да има изгодни дългосрочни договори, без да се направи пазарна манипулация. Този "филм" го гледахме на 29-
ти септември миналата година. АЕЦ "Козлодуй" изкара на пазара за дългосрочни договори 300 мегавата и ги предложи на 
половин цена спрямо пазара "ден напред". Е, дойдоха чужди търговци, дадоха с 20% отгоре, купиха почти всичко и веднага 
го изнесоха на пазарни цени навън. По този начин АЕЦ "Козлодуй" пропусна 108 млн. лв. за три месеца само, а 
ликвидността на пазара "ден напред" се понижи, тъй като тези количества заминаха в чужбина. Това ли го искаме, и то в 
по-голям мащаб? 
Дългосрочните договори са били решение преди година и половина, ако са били сключени за 3 години. Няма как сега, при 
пазар 400-450 лв., да се сключи дългосрочен договор на 150 лв. - това, което искат моите колеги, няколко предприятия. И 
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заблуждават всички със своите щения. Няколко предприятия искат да сключат дългосрочни договори за 150, но на пазар, 
на който всъщност, за да се явят само те, трябва да се нотифицира такава схема. Ако е отворен и честен пазарът за всички, 
то някой ще дойде и ще даде 250, а не 150 и ще ги продаде веднага за 400, защото толкова е пазара. И България ще се 
лиши от тези количества, защото те ще заминат навън, а предприятията от енергетиката ще се лишат от тези печалби, с 
които да могат да компенсират всички, а не само тези 14 предприятия. Това 1 към 1 го гледахме на 29-ти септември. Защо 
си го говорим пак? Тоест, ние трябва да изманипулираме пазара - така да направим този търг, че никой в света да не 
разбере, че сме го изманипулирали и само няколко предприятия да сключат евтини договори, дългосрочни. Няма как да 
стане това. И колкото по-рано го разберем, толкова по-рано ще спрем да губим време за това. 
Това може да стане с нотифицирана схема за държавна помощ на електроинтензивната индустрия. Тоест, прави се 
критерий коя е електроинтензивна, прави се схема, нотифицира се в Брюксел, и ако се получи съгласие - тогава хикс 
предприятия, които отговарят на тези критерии, имат право да закупят от АЕЦ "Козлодуй" - така, както битът се снабдява с 
61 лв. на мегаватчас от АЕЦ "Козлодуй". Нека за предприятията да е 100-120, за да са конкурентни спрямо другите тяхни 
колеги от същите браншове. 
Имаме тристранен съвет във вторник и сме поканени на заседание на Комисията по енергетика в сряда, която ще гледа на 
първо четене промените в Закона за енергетиката, които да позволят да се съберат такива приходи във Фонда за сигурност 
на електроенергийната система. Но пак повтарям: бюджетът и решението на КЕВР, което е предложено, всъщност 
ограничават много силно възможностите за несимволично компенсиране на цените за свободния пазар на 
електроенергия. 
Битът се компенсира - при това за всички, а не само за тези, които имат нужда, с 4,2 млрд. лв. Ако приемем по формулата, 
която имаме за компенсиране - цената е 431, прогнозната, и над 200 се компенсира с 80%. Т.е. тези 231 лв. по 80% са 185 
лв. (закръглявам) на мегаватчас компенсация. Потреблението на свободния пазар е от порядъка на 21 млн. мегаватчаса, 
21 тераватчаса. Излиза сметката малко под 4 млрд. - 3 млрд. и 900 млн. Тоест за бита, който потребява 12 тераватчаса, 
компенсацията е 4,2 млрд., а за икономиката, която потребява 2 пъти повече - 21 тераватчаса, компенсацията би трябвало 
да е 3 млрд. и 900 млн. В резултат на тази конпенсация икономиката пак ще има 2 пъти по-висока цена, отколкото бита. 
Това са сметките." 
Интервюто на Явор Стаматов с Васил Велев можете да чуете и от звуковия файл. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Планът за реформи се преформатира в антикризисни мерки 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява" 
"Продължаваме да потребяваме руски газ, но чрез посредници, вместо директно - на по-добра цена" 
Интервю на Явор Стаматов с Васил Велев в предаването ''Неделя 150'' 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има 
антикризисни мерки. Въпросът е каква е кризата". 
Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на 
електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева.    
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се 
субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се 
минира възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
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Интервюто на Явор Стаматов с Васил Велев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев: Актуализацията на бюджета не ни удовлетворява, превръща се в антикризисни мерки 
Той определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има 
антикризисни мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ  Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията. 
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. В същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на 
правителството - б.р.), които са нефокусирани. Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са 
насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в 
проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира 
електроенергията - отново за всички. По този начин се минира възможността икономиката у нас да работи на конкурентни 
цени", коментира още председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за 
България. Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра 
цена". 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бизнecът нe e дoвoлeн oт зaлoжeнaтa aĸтyaлизaция нa бюджeтa 
Бългapия пpoдължaвa дa пoтpeбявa pycĸи гaз, нo чpeз пocpeдници, cмятa пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв 
Бизнecът нe e дoвoлeн oт пpoeĸтa зa aĸтyaлизaция нa бюджeтa, зaлoжeн oт пpaвитeлcтвoтo. B интepвю зa 
БHP пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) Bacил Beлeв пocoчи, чe бизнecът тpябвa 
дa пpoдължaвa дa бъдe ĸoмпeнcиpaн зapaди виcoĸитe цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa. 
Πpeдлoжeнoтo в aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa нe ни yдoвлeтвopявa. Πлaнът зa peфopми, ĸoитo дa бъдaт зaлoжeни в 
aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa, ce пpeфopмaтиpa в aнтиĸpизиcни мepĸи, т.e. нямa дa пpaвим peфopми, a щe имa aнтиĸpизиcни 
мepĸи. Bъпpocът e ĸaĸвa e ĸpизaтa." 
Cпopeд Beлeв ĸpизaтa ce cъcтoи в oгpoмнaтa инфлaция, a в cъщoтo вpeмe пpaвитeлcтвoтo пpeдлaгa aнтиĸpизиcни мepĸи 
бeз фoĸyc, oт ĸoитo щe ce възпoлзвaт вcичĸи, нeзaвиcимo oт дoxoдитe им. 
"Изcипвaт ce eдни 2 млpд. лeвa (бeл.peд. - aнтиĸpизиcнитe мepĸи нa пpaвитeлcтвoтo), ĸoитo ca нeфoĸycиpaни. Te нe ca 
нacoчeни ĸъм нaй-нyждaeщитe ce, a в пoчти вcичĸи cлyчaи ca нacoчeни ĸъм вcичĸи. Имa oщe cĸpити 5 млpд. лeвa, ĸoитo ca 
ĸaтo cyбcидия зa вcичĸи, a нe caмo зa нyждaeщитe ce, в пpoeĸтa зa peшeниe нa KEBP. Taм c 1 млpд. лв. ce cyбcидиpa пapнoтo 
нa вcичĸи и c oщe 4.2 млpд. лв. ce cyбcидиpa eлeĸтpoeнepгиятa - oтнoвo зa вcичĸи. Πo тoзи нaчин ce миниpa възмoжнocттa 
иĸoнoмиĸaтa y нac дa paбoти нa ĸoнĸypeнтни цeни", ĸoмeнтиpa oщe Beлeв. 
Cпopeд нeгo cyбcидиятa нaĸpaя ce плaщa oт paбoтeщитe xopa в зaвoдитe и пpeдпpиятиятa, зaщoтo "тexният тoĸ e cĸъп и 
пpeдпpиятиятa cтaвaт нeĸoнĸypeнтocпocoбни и ĸoлĸoтo пoвeчe пapи ce плaщaт зa тoĸ, тoлĸoвa пo-мaлĸo пapи ocтaвaт зa 
зaплaти и зa тяxнoтo yвeличeниe". 
Eвтиният тoĸ нa xopa c възмoжнocти и eвтинoтo пapнo нa coфиянци гo плaщaт paбoтeщитe xopa в зaвoдитe. Hямa ĸaĸ c тoвa 
дa ce cъглacим". 
Ocнoвнaтa мяpĸa зa бизнeca тpябвa дa e ĸoмпeнcиpaнe нa виcoĸитe цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa, пocoчи oщe пpeдceдaтeлят 
нa AИKБ. 
"Toвa щe дoвeдe дo cпиpaнe нa oбeднявaнeтo, зaщoтo тaзи виcoĸa инфлaция вoди дo тoвa, чe cъc cъщитe пapи xopaтa мoгaт 
дa cи ĸyпят пo-мaлĸo нeщa - ĸaĸтo c тeĸyщитe зaплaти, тaĸa и cъc cпecтeнитe в бaнĸитe 100 млpд. лeвa, ĸoитo вeчe ca 85 
млpд. лeвa. 15 млpд. лeвa ca зaминaли, инфлaциятa ги e изтpилa. Aĸo нe взeмeм тeзи мepĸи, зa ĸoитo ниe нacтoявaмe, щe 
cтaнe тaĸa, чe cлeд oщe няĸoлĸo мeceцa щe изтpиe oщe 10-инa млpд. лeвa." 
Cпopeд Beлeв в aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa нямa зaлoжeн мexaнизъм и cpeдcтвa зa пpoдължaвaнe нa Фoндa зa cигypнocт 
нa eлeĸтpoeнepгийнaтa cиcтeмa. He e paзпиcaнo и пo тoзи нaчин нe e гapaнтиpaнo. Bнeceният пpoeĸтoзaĸoн зa измeнeниe 
нa Зaĸoнa зa eнepгeтиĸaтa нe e дocтaтъчeн, cмятa Beлeв.  
Πpeдceдaтeлят нa AИKБ изĸaзa cъмнeниe, чe "Гaзпpoм" e пpeĸpaтил eднocтpaннo дocтaвĸитe нa гaз зa Бългapия, ĸaĸтo 
oбяви пpaвитeлcтвoтo. Tъй ĸaтo дoгoвopът нe e oфициaлнo пpeĸpaтeн, cпopeд Beлeв, мoжe дa ce oĸaжe, чe дъpжaвaтa вce 
пaĸ дължи пapи. 
Зaщo нe ги cпpя нa Итaлия, Гepмaния, Фpaнция. Tpябвaшe дa нaпpaвим плaщaниятa пo нaчинa, пo ĸoйтo тe пpeдлoжиxa. 
Дoгoвopът нe e пpeĸpaтeн, a в нeгo имa ĸлayзa "Bзeми или плaти", т.e. пpeз дeĸeмвpи мoжe дa ce oĸaжe, чe тpябвa дa 
плaщaмe cтoтици милиoни, бeз дa cмe пoтpeбили тoзи гaз". 
Cпopeд Beлeв Бългapия пpoдължaвa дa пoтpeбявa pycĸи гaз, нo чpeз пocpeдници, "вмecтo диpeĸтнo - нa пo-дoбpa цeнa". 
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Πpипoмнямe, чe paбoтoдaтeлитe oбявиxa нoви дaти зa пpoтecт cpeщy пpaвитeлcтвoтo и пo-ĸoнĸpeтнo в oтгoвop нa 
нeизпълнeнитe oт нeгo aнгaжимeнти в eнepгийнaтa cфepa. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Няма да правим реформи, а антикризисни мерки 
"Продължаваме да потребяваме руски газ, но чрез посредници" 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. Според него кризата се 
състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията. 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева“, каза Велев.    
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ. 
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение". 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим", заяви председателят на АИКБ. 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България. 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Standartnews.com 
 
√ Обрат: Васил Велев каза ползваме ли още руски газ 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има 
антикризисни мерки. Въпросът е каква е кризата". 
Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева.    
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим". 
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Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Факти.бг 
 
√ Васил Велев: Планът за реформи се преформатира в антикризисни мерки 
Продължаваме да потребяваме руски газ, но чрез посредници, вместо директно - на по-добра цена, обясни Велев 
Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата. Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева. 
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ. 
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Фактор.бг 
 
√ Васил Велев: Инфлацията вече изтри 15% от банковите спестявания, актуализацията на бюджета не ни удовлетворява  
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е 
компенсиране на високите цени на електроенергията:  
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това, което ще 
доведе до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до там, че със същите пари хората могат да си 
купят по-малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. 
лева. 15 млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане 
така, че след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева.    
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 

https://bnr.bg/post/101657480/vasil-velev-planat-za-reformi-se-preformatira-v-antikrizisni-merki
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заплати и за тяхното увеличение": "Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат 
работещите хора в заводите. Няма как с това да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: "Защо не ги 
спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. Договорът не 
е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да плащаме стотици 
милиони, без да сме потребили този газ". Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, 
"вместо директно - на по-добра цена". 
 
Novinite.bg 
 
√ Велев: Кабинетът не се бори с инфацията, а пилее пари 
Остри критики към изготвения от правителството проект за актуализация на бюджет 2022 отправи председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на БНР. Според Велев правителството пилее пари 
чрез прилагането на нефокусирани мерки, от които ще се възползват и бедни, и богати. В същото време не се прави 
достатъчно за гарантиране на по-ниски цени на електроенергията за бизнеса, която е в основата на инфлацията, счита 
Велев.  
„Идеята на тази актуализация бе преформатирана. Първоначално идеята бе правителството да подготви анализи, които да 
позволят да започнат реформи и те да бъдат заложени в актуализацията. Сега това се заменя с друг план – антикризисни 
мерки. Въпросът обаче е каква е кризата – виждаме, че БВП расте, въпреки намалената прогноза и кризата всъщност се 
състои в огромната инфлация. В същото време в предложената актуализация няма нито един ред за обещаната 
средносрочна трайна програма за компенсиране на бизнеса“, коментира Велев. Той припомни, че в момента 
производителите на електроенергия генерират свръхпечалби. „Не се вижда никакъв гарантиран в закона за държавния 
бюджет приход и разход на фонда „Сигурност на електроенергийната система“, който да финансира програма в подкрепа 
на бизнеса. Много общи са и внесените текстове за промени в закона за енергетиката“, коментира Велев.  
На този фон в бюджета се залагат близо 2 млрд. лв. разходи без никакво фокусиране към нуждаещи се групи. Има и скрита 
помощ през цените в КЕВР, през които потребителите на парно ще бъдат подкрепени с 1 млрд. лв., а битовите потребители 
– с 4,2 млрд. лв. Отново без никакво фокусиране към нуждаещи се. Работещите в заводите ще платят парното на софиянци 
и тока за загряване на басейни на богатите, даде пример Велев.  
Другите мерки в подкрепа на бизнеса – намаления акциз на електроенергията и природния газ не си струва дори да ги 
коментираме, толкова са незабележими като ефект. При акциза на електроенергията говорим за намаление от 2 лв. на 
мегават часа при цена от 431 лв. Неутрални за фирмите като ефект са и мерките, свързани с ДДС, каза още Велев. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Планът за реформи се преформатира в антикризисни мерки 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". 
Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев.Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева. "В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и 
средства за продължаване на Фонда за сигурност на електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е 
гарантирано. Има внесен един проектозакон за изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така 
че да няма гаранции, че това ще се реализира. В същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки 
на правителството - б.р.), които са нефокусирани. Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са 
насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта 
за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията 
- отново за всички. По този начин се минира възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира 
още председателят на АИКБ. По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, 
защото "техният ток е скъп и предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова 
по-малко пари остават за заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим".Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за 
България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ".Според него България продължава да потребява руски газ, но 
чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
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FROG NEWS 
 
√ Васил Велев: България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници 
България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, вместо директно - на по-добра цена. Това заяви пред 
БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той  определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: "Защо не ги спря на 
Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. Договорът не е 
прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да плащаме стотици 
милиони, без да сме потребили този газ". 
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ. 
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": "Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат 
работещите хора в заводите. Няма как с това да се съгласим". 
Според него кризата се състои в огромната инфлация.Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е 
компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева. 
 
България утре 
 
√ Васил Велев, АИКБ: България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници 
Той определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Tribune 
 
√ Велев: България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници 
Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява, допълни председателят на АИКБ 
„Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
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мерки. Въпросът е каква е кризата", заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. Според него кризата се състои в 
огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
„Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева. "В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и 
средства за продължаване на Фонда за сигурност на електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е 
гарантирано. Има внесен един проектозакон за изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така 
че да няма гаранции, че това ще се реализира. В същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки 
на правителството - б.р.), които са нефокусирани. Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са 
насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта 
за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията 
- отново за всички. По този начин се минира възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира 
още председателят на АИКБ. 
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото „техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение“: 
„Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с 
това да се съгласим“.Васил Велев определи като „легенда" твърдението, че „Газпром“ е прекратил доставките на газ за 
България: 
„Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза „Вземи или плати“, т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ“. Според него България продължава да потребява руски газ, но 
чрез посредници, „вместо директно - на по-добра цена“.   
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява 
"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява.  Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев.  Според него кризата се 
състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията: 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева", коментира Велев.   "В актуализацията на бюджета няма 
заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на електроенергийната система. Не е разписано и 
по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са 
текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за 
антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в 
почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, които са като субсидия за всички, а не само за 
нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се 
субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира възможността икономиката у нас да работи на 
конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ. По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора 
в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече 
пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за заплати и за тяхното увеличение":  
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как с това 
да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България. "Защо не ги 
спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. Договорът не 
е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да плащаме стотици 
милиони, без да сме потребили този газ", подчерта Велев. 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Епицентър 
 
√ Васил Велев: Планът за реформи се преформатира в антикризисни мерки 
Продължаваме да потребяваме руски газ, но чрез посредници, вместо директно - на по-добра цена. Мит е, че "Газпром" 
е прекратил доставките за България, смята председателят на АИКБ 
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"Предложеното в актуализацията на бюджета не ни удовлетворява. ... Планът за реформи, които да бъдат заложени в 
актуализацията на бюджета, се преформатира в антикризисни мерки, т.е. няма да правим реформи, а ще има антикризисни 
мерки. Въпросът е каква е кризата". Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според него кризата се състои в огромната инфлация. 
Велев беше категоричен, че основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията. 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. Това ще доведе 
до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората могат да си купят по-
малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, които вече са 85 млрд. лева. 15 
млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане така, че 
след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева", обясни Велев. 
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се реализира. В 
същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които са нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. Има още скрити 5 млрд. лева, 
които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира 
парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за всички. По този начин се минира 
възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още председателят на АИКБ. 
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение". 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма как да се 
съгласим с това," заяв ще Велев. 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България. 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те предложиха. 
Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, че трябва да 
плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ," коментира още той. 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
Кеш.бг 
 
√ Основната мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на високите цени на електроенергията 
Това заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев 
"Това е първата, втората и третата мярка. И още - пак същото, три пъти, за да стане ясно колко важно е това. 
Това ще доведе до спиране на обедняването, защото тази висока инфлация води до това, че със същите пари хората 
могат да си купят по-малко неща - както с текущите заплати, така и със спестените в банките 100 млрд. лева, 
които вече са 85 млрд. лева. 15 млрд. лева са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които 
ние настояваме, ще стане така, че след още няколко месеца ще изтрие още 10-ина млрд. лева. "  
"В актуализацията на бюджета няма заложен механизъм и средства за продължаване на Фонда за сигурност на 
електроенергийната система. Не е разписано и по този начин не е гарантирано. Има внесен един проектозакон за 
изменение на Закона за енергетиката. Доста общи са текстовете там, така че да няма гаранции, че това ще се 
реализира. В същото време се изсипват едни 2 млрд. лева (за антикризисните мерки на правителството - б.р.), които 
са нефокусирани. Те не са насочени към най-нуждаещите се, а в почти всички случаи са насочени към всички. 
Има още скрити 5 млрд. лева, които са като субсидия за всички, а не само за нуждаещите се, в проекта за решение на 
КЕВР. Там с 1 млрд. лв. се субсидира парното на всички и с още 4,2 млрд. лв. се субсидира електроенергията - отново за 
всички. По този начин се минира възможността икономиката у нас да работи на конкурентни цени", коментира още 
председателят на АИКБ.  
По думите му тази субсидия накрая я плащат работещите хора в заводите и предприятията, защото "техният ток е скъп и 
предприятията стават неконкурентоспособни и колкото повече пари се плащат за ток, толкова по-малко пари остават за 
заплати и за тяхното увеличение": 
"Евтиният ток на хора с възможности и евтиното парно на софиянци го плащат работещите хора в заводите. Няма 
как с това да се съгласим". 
Васил Велев определи като "легенда" твърдението, че "Газпром" е прекратил доставките на газ за България: 
"Защо не ги спря на Италия, Германия, Франция. Трябваше да направим плащанията по начина, по който те 
предложиха. Договорът не е прекратен, а в него има клауза "Вземи или плати", т.е. през декември може да се окаже, 
че трябва да плащаме стотици милиони, без да сме потребили този газ". 
Според него България продължава да потребява руски газ, но чрез посредници, "вместо директно - на по-добра цена". 
 
НОВА ТВ 
 
√ Актуализацията на бюджета: Спор за тавана на държавния дълг 
Синдикати и работодатели с резерви за подкрепата 
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Синдикатите няма да подкрепят актуализацията на бюджета за 2022 година. Причината е, че не е предвидено увеличаване 
на минималната работна заплата от 1 юли. Работодателите също изразиха резерви и остават в протестна готовност. 
В същото време, задочен спор между опозиция и управляващи по повод вдигането на тавана на държавния дълг. 
А партньорите в коалицията изразиха оптимизъм, че актуализираният бюджет ще бъде приет в срок и без затруднения. 
Тегленето на нов дълг сега  ще се плаща от бъдещите поколения – критикува лидерът на опозицията. 
„Това, което хората не разбират, е как ги грабят. Грабят ви в момента. По 30 000 на дете ви грабят”, заяви Бойко Борисов. 
Таванът се вдига за връщането на стари задължения – уточниха управляващите. 
„Тези 3 млрд. под една или друга форма трябва да ги върнем. Те са взети преди 10 години”, заяви вицепремиерът и 
финансов министър Асен Василев. 
По-изгодно било това да се случи сега.  
„Вече е абсолютно ясно, че всичко ще върви нагоре като лихви”, обясни Асен Василев. 
„И е по-добре да вземем тези три милиарда, отколкото да давам повече  пари от бюджета само след няколко месеца”, 
уточни Румен Гечев от БСП. 
В протестна готовност остават и работодателите. В  проекта за актуализация те не виждат програма, която да гарантира 
компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията - обещание, което получили на последната си среща 
с премиера. 
„Тази промяна, за която ние настояваме,  не е на честна дума, а да има съответните записи в закона, които да гарантират 
това решение – в средносрочен план компенсиране на високите цени. Това  за нас не подлежи на никакви отстъпки”, заяви 
Васил Велев, председател на АИКБ. 
Синдикатите обаче твърдо няма да подкрепят  недоволството на работодателите. 
„Ние ги подкрепихме, когато поискаха компенсации, а сега разбираме, че ръкопляскат на правителството за 
неувеличението на минималната работна заплата. За мен те не заслужават повече подкрепа. Нека се гърчат”, заяви Ваня 
Григорова, КТ „Подкрепа”. 
Възражения имат и срещу план-сметка на държавата. 
„Самият факт, че в актуализацията не се предвижда вдигане на минималната работна заплата. Няма да подкрепим този 
бюджет. Българското правителство смята, че българските работници трябва  да платят цената за геополитическите им 
решения . Ние няма как да подкрепим подобно поведение”, каза Ваня Григорова. 
„И синдикатите могат да  положат повече усилия, за да постигнем по-добър резултат”, смята Румен Гечев. 
Промени може да има, но те ще са козметични  - прогнозираха управляващите. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Антикризисните мерки, заложени в бюджета, по-скоро ще стимулират инфлацията, смятат икономисти 
Съществена част от антикризисните мерки, заложени в актуализацията на бюджета, ще бъдат насочени към пенсионната 
система. Това коментира пред БНТ председателят на социалната комисия в парламента Искрен Арабаджиев. Според 
опозицията от ГЕРБ обаче няма осигурено финансиране, което да направи тази мярка устойчива. Заложените в 
актуализацията мерки няма да ограничат инфлацията, а по-скоро ще я стимулират, смятат експерти. 
1 милиард и 400 милиона лева от общо 2 милиарда лева, предвидени в актуализацията на бюджета за антикризисни 
мерки, ще бъдат насочени към пенсионната система. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на 
социалната комисия в парламента Искрен Арабаджиев. От 1 юли пенсиите ще бъдат вдигнати с 10 процента, а ковид 
добавката от 60 лева става част от пенсията. От 1 октомври също ще има преизчисление. 
"От 1 октомври поправяме една сериозна несправедливост от 2008-ма година, когато беше направено последното 
преизчисление. Ще намалим разликата между стари и нови пенсии с индивидуално преизчисление. Очакваме от 2 
милиона пенсионери, 720 000 да получат допълнително увеличение. С което средната пенсия ще се увеличи на 720 лева. 
А ние я заварихме 420 лева преди две години, когато дойдохме със служебното правителство", обясни Арабаджиев.  
Според бившия финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов обаче, няма осигурено устойчиво финансиране за тези 
разходи: 
"Ако погледнете актуализацията, те планират да плащат пенсии с пари от Брюксел. През 2022 година се очаква да 
постъпи малко над милиард по Плана за възстановяване и устойчивост от ЕС. Това да послужи като източник за 
балансиране на бюджета, в който с 1,5 милиарда увеличават пенсиите. Тоест ние нямаме устойчиво финансиране на 
този разход", смята Горанов. 
Според експерти заложените в актуализацията на бюджета мерки, като компенсацията от 25 стотинки на литър за най-
масовите горива например, не само няма да намалят инфлацията, но дори ще я стимулират: 
"Мярката е: "гасим пожар, като правим наводнение", защото изливането на пари на калпак за подпомагане на цени 
на определени стоки, е най-голямата грешка според мен. Защото не се подпомагат най-нуждаещите се , а се влиза в 
един социализъм - на всеки по колкото може", коментира Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните 
работи. 



12 

 

"Правителството, и нашето, но и в глобален план, виждаме как се отпускат едни компенсации, актуализират се 
бюджети с цел битка срещу инфлацията. Но това не е коректно, защото да, компенсират се хора и бизнеси, но това 
е изцяло проинфлационна дейност", смята икономистът Владимир Сиркаров. 
В тази спирала обаче ще останем дълго време, предвиждат още някои прогнози. 
"Не само тази година, в годините напред ще имаме един такъв странен цикъл - скок на инфлацията, опит за 
временното ѝ компенсиране и отново скок на инфлацията", каза икономистът Стоян Панчев. 
Антикризисните мерки на правителството трябва да бъдат гласувани от депутатите до края на юни като част от 
актуализацията на бюджета. 
Как да управляваме парите си в период на криза? Важните въпроси за антикризисните мерки на правителството, 
възможностите за оцеляване на бизнеса и помощта за гражданите може да зададете в нашия сайт 
на BNTNEWS.BG/me. Ние ще потърсим от специалисти най-точните и изчерпателни отговори. 
 
√ Пазарът на труда у нас има нужда от близо 200 000 работници 
Пазарът на труда у нас има нужда от близо 200 000 работници и служители, а за да бъдат осигурени това би могло да се 
случи чрез дуално образование и преквалификация. 
По данни на Агенцията по заетостта има остър недостиг на специалисти и работници от различни сфери: от търговия, 
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, до лека и тежка индустрия. Сред най-търсените професии са шивачите, 
машинните оператори, медицински сестри, лекари, инженери и IT специалисти. 
Така се оказва, че дори и високоплатени специалисти са дефицит на трудовия ни пазар. Един от начините да бъдат 
подготвени е чрез дуалното образование и правилното кариерно ориентиране, за да не се налага млади хора да се 
преквалифицират, защото не харесват работата си, за която са се подготвяли години наред. 
 
БНР 
 
√ НСТС ще обсъди във вторник актуализацията на бюджета 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди на извънредно заседание във вторник окончателните 
варианти на проектите за актуализация на държавния бюджет и на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и 
на Националната здравноосигурителна каса. 
Документите вече бяха разисквани през седмицата в Надзорните съвети на Касата и на Националния осигурителен 
институт, както и в Министерството на финансите. 
Очаква се през 2022 година реалният растеж на брутния вътрешен продукт да е 2,9 на сто. 
Средногодишната инфлация през годината се прогнозира да бъде 11,9 на сто. 
Залагат се редица мерки - увеличение на данъчното облекчение за деца от 4500 лв. на 6000 лв. годишно, на деца с 
увреждания от  9 000 лв. на 12 000 лв. годишно, въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляба за срок от една година, 
компенсация за физическите лица, крайни потребители на горива, въвеждане на намалена ставката на ДДС от 9 процента 
за доставките на природен газ и на централно отопление,  увеличение на минималната пенсия от 1 юли от 370 на 467 лева, 
повишение на пенсиите от тази дата с 10 процента. 
Изплащаните Covid добавки от 60 лева се включват в размера на пенсията, включително за пенсиите за трудова дейност, 
които ще бъдат отпуснати след първи юли тази година, също се предвижда включване на 60 лева в размера им, 
допълнителен механизъм за подобряване на адекватността на пенсиите от октомври. 
От 1 юли максималната пенсия става 2000 лева, а от октомври – 3400 лева. Очаква се през октомври средната пенсия да 
достигне 718 лева. 
Посочва се, че във връзка с преминаването от 1 юли към Здравната каса на отпускане, предоставяне и заплащане на 
помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания е необходимо да бъдат 
осигурени допълнителни 100 щатни бройки за системата на НЗОК, и са нужни допълнителни 4 милиона лева за разходи за 
заплати и осигуровки до края на годината. 
 
√ МВнР: Искането на Киев за оръжие ще бъде препратено до компетентните институции 
Украинският посланик у нас Виталий Москаленко е поискал официално с нота от Министерство на външните ни работи 
оръжие от България. Това потвърдиха пред БНР от МВнР. 
Оттам уточняват, че нотата е получена днес и ще бъде препратена до компетентните институции. 
 
√ Украинският посланик с нота до българското МВнР: Искаме старо, съветско оръжие 
Украинският посланик у нас Виталий Москаленко е поискал официално с нота оръжие от България за Украйна от външното 
ни министерство, но още няма отговор. 
"Имаме необходимост от въоръжение, става дума за гаубици и ракетни системи - съветско, старо въоръжение, с което 
можем да боравим", добави той пред bTV. 
"В петък изпратих нотата. Отговор не е възможно да се получи за такъв кратък период, но аз ще пратя подобни апели и 
към други съответни институции например като Министерството на отбрана", обясни още украинският посланик. 
Той каза, че наистина 80 танка от страната му ще се ремонтират у нас. 
Украинският дипломат коментира и преместването на бежанците у нас: "Българският народ прояви изключителна емпатия 
и много добро отношение към украинските бежанци, десетки хиляди жени и деца, затова ние сме много благодарни на 
приятелска България". 

https://bntnews.bg/me
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Виталий Москаленко заяви, че правителството и вицепремиерът Калина Константинова са се справили със задачата за 
преселването на бягащите от войната. 
Посланикът заяви, че бързо се дава временна закрила на бежанците, а проблемите, свързани с големите опашки, които 
видяхме при настаняването в буферни зони, са нормални в тази ситуация. 
Той не се ангажира да предположи колко ще продължи войната, но заяви, че украинците са готови да отбраняват земята 
си. 
"Преди няколко дни руснаците завзеха 70% територия на Северодонецк. Буквално за вчерашния ден в контраатака на 
украинските 50% на Северодонецк е отново отвоювана", каза Москаленко. 
 
√ Агенцията по заетостта ще предоставя: По 356 лв. за 3 месеца за наеми и режийни разходи на украинци с временна 
закрила, започнали работа 
Наред с това държавата ще осигури на работодателите минимална заплата и осигуровките за 3 месеца 
По 356 лева за 3 месеца ще предоставя от днес Агенцията по заетостта за наеми и режийни от разходи на украински 
граждани с временна закрила, които са започнали работа. 
Освен това държавата ще осигури на работодателите минимална заплата и осигуровките за 3 месеца при наемане на 
разселените след 24 февруари украински граждани. 
Програмата за трудова интеграция на украинските граждани ще се изпълнява с европейски средства и по нея ще се 
кандидатства в Агенцията по заетостта. 
Осигурените пари за наеми на жилища режийни разходи и заплати за 3 месеца са на стойност 46 560 000 лева. 
Ще се осигурява и психологическа подкрепа, професионално ориентиране и мотивиране за започване на работа. 
Субсидираната тримесечна заетост може да е на непълно или пълно работно време, а на работното място ще се осигури и 
ментор от работодателя. 
За да ползват подкрепата, украинците трябва да са регистрирани в бюрата по труда и там на място да подадат заявления 
за интеграционната помощ. 
Работодателите, които искат да се включат в проекта "Солидарност" и да наемат лица от целевата група, ще могат да 
подават заявления за включване чрез електронна платформа, достъпна през сайта на Агенцията по заетостта, където са 
публикувани и всички необходими документи. 
 
√ "Български пощи" се връщат в нормален работен режим 
Репортажи на Стоян Радев от Сливен и на Виктория Петрова от София 
От днес "Български пощи" възобновяват изплащането на неизплатените експресни вътрешни парични преводи, приети 
след 21 март 2022 г., както и изплащането на неизплатените обикновени вътрешни парични преводи. Това съобщават на 
официалната си страница от дружеството. 
"Наличната техника е изправна. Всички каси работят изправно, без проблеми. Вече приемаме и работим, можем да 
изпращаме международни парични преводи, както и парични преводи за страната", увери пред БНР началникът на 
централната поща в Сливен Красимира Панайотова. 
Панайотова декларира готовност за изплащане и на пенсиите. 
"След срива в системите ни се получи натоварване и чакане пред пощенските станции. Въпреки всичко успяхме да 
изплатим пенсиите успешно, без напрежение." 
В един от пощенските клонове в метрото в София ситуацията днес е нормална. Клонът предлага всички пощенски услуги, 
без изплащане на пенсии. 
"Офисите в метростанции не извършват тази услуга, тъй като самият статут на обекта е такъв – не позволява струпване на 
хора", поясни Росица Петкова, дългогодишен служител на "Български пощи". 
"Абсолютно всички услуги са възстановени", посочи Петкова. 
Възстановяването е станало поетапно – първо са било активирано изпращането на пратки вътре в страната, а след това са 
били активирани и плащанията на битови сметки и местни данъци и такси. От миналия петък е възобновено и изплащането 
на международни парични преводи. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Иван Нейков: Реформите явно няма да са в актуализирането на бюджета 
Над 150 000 души с увреждания ги няма на белия пазар на труда, подчерта бившият социален министър 
"Като не знаеш на кого какво да дадеш, започваш да даваш на калпак" 
Интервю на Лора Търколева с Иван Нейков 
"Ще гледаме втори вариант на същия бюджет. Продължаваме втория етап на Бюджет 2022." Това каза в интервю за БНР 
Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика, бивш министър на труда и социалната 
политика. 
Според Нейков това е "нормалната картинка, винаги когато се актуализира републиканският бюджет – всяка общност 
излиза и казва – моите проблеми са най-тежки, дайте ми". 
Реформите явно няма да са в актуализирането на бюджета, подчерта бившият социален министър. 
"Няма криза, в която България да е влязла и да е излязла по друг начин, освен с повече труд. Ако изходът е с повече труд, 
тогава къде са решенията в бюджета на решения като какво правим с хората с увреждания, как им помагаме да излязат на 
пазара на труда? Над 150 хиляди души с някакви увреждания, които ги няма на белия пазар на труда, защото не сме 

https://bnr.bg/post/101657778/balgarski-poshti-se-vrashtat-v-normalen-raboten-rejim
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създали условия за тях", коментира Нейков в предаването "Преди всички". По думите му сегашната ТЕЛК система е за 
музея. 
"Единствената цел на системата за оценка на работоспособността е да докара човека до пенсия за инвалидност, за да го 
задраскаме окончателно от пазара на труда. И той отива в сивия пазар на труда. Ето нещо, което се знае и не се прави. 
Хората с увреждания са много голяма група, те са много добри работници. Това е първата стъпка – как да дадем 
възможност на хората с увреждания да се трудят на белия пазар на труда." 
Войната може да бъде причина да не направим някои неща, ако не искаме, но не е аргумент да не ги правим, смята 
експертът. 
В резултат на липсата на информационна система не можем да разберем например "на бай Иван" как сме помогнали като 
общество пред последните 12 месеца, защото отделните системи нямат връзка помежду си, изтъкна още Иван Нейков. 
"Като не знаеш на кого какво да дадеш, почваш да даваш на калпак, в резултат на което харчиш много пари, но от другата 
страна ефектът, резултатът от тях не е онзи, който очакваш. Защото тези пари не стигат до истински нуждаещите се хора." 
Цялото интервю с Иван Нейков слушайте в звуковия файл. 
 
√ Очакванията за сезона по Северното Черноморие 
Оптимистично настроени за предстоящия летен сезон са хотелиерите, които работят в по-малките населени места по 
Северното Черноморие. Един от най-големите комплекси – Албена, очаква да постигне около 70% от нощувките от 2019 
година. Разбира се, навсякъде се предвиждат корекции на цената на предлаганата услуга, но в разумни граници, споделят 
още хотелиерите.  
В Албена туристическият сезон е започнал още по времето на Великденските празници, когато курортът е посрещнал 2 000 
туристи от Румъния, през месец май, за фестивала на салсата тук са дошли гости от цял свят, включително и Нова Зеландия 
и Австралия. Поетапно е започнало и отварянето на петзвездните хотели, за да се приемат гости за балнеология, посочи 
старши мениджърът на отдел „Маркетинг и продажби“ в Албена Красимира Стоянова. 
Вероятно сезонът ще бъде добър, но за малките туристически градчета по Черноморието като Балчик, Обзор, Несебър, 
Созопол и други, споделя Виктор Лучиянов, собственик на хотел в Балчик. 
Повишаването на цените в нашите хотели и ресторанти, допълва Лучиянов, не върви толкова бързо, колкото в съседна 
Гърция например. 
Намаляване на запитванията за почивка за село Крапец с влошаването на международната обстановка и притесненията на 
хората отчита Светлин Янков, собственик на четири самостоятелни къщи за гости. 
Проблем за туристическия бранш е визовият режим за гостите от Турция и по въпроса трябва отново да се помисли, 
категорична е Красимира Стоянова от Албена. 
Очакванията за добър летен сезон все още са напълно реални, но при засилена реклама, подпомагане на бизнеса, за да се 
запазят цените и разбира се, предлагането на един наистина добър продукт, допълва Виктор Лучиянов. 
С какви проблеми се срещат хотелиерите и как ще компенсират липсата на туристи от Русия и Украйна чуйте в следващия 
репортаж на кореспондента ни в Добрич Мая Щърбанова. 
 
√ Борис Джонсън е изправен пред вот на доверие 
Британският премиер Борис Джонсън ще се изправи тази вечер пред вот на доверие, след като все по-голям брой от 
управляващата Консервативна партия поставиха под въпрос властта му заради скандала с "Партигейт", предаде Ройтерс. 
Джонсън, премиер от 2019 г., е под засилващ се натиск заради доклад за партита в сърцето на властта по време на строг 
локдаун в страната заради Covid-19. 
"Границата от 15% от парламентарната фракция, които искат вот на доверие в лидера на Консервативната партия, е 
надвишена", заяви сър Греъм Брейди, председател на "Комитет 1922", в който влизат недоволните от премиера 
консервативни депутати. 
Вотът ще състои между 18 и 20 часа местно време.  
 
3e-news.net 
 
√ Правителството обмисля да създаде мегаагенция, която да управлява Имотния и Търговския, Кадастъра и ГРАО 
Създаване на мегаагенция, която да управлява регистрите, сред които са Имотният и Търговският, предвиждат 
управляващите, като вече има консенсус кой ще застане начело. 
Вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова да оглави новата агенция – за това са се разбрали 
коалиционните партньори, предаде БНР. 
Идеята е била обсъждана на съвети на лидерско ниво, а законопроектът по учредяването ѝ вече е внесен в Народното 
събрание. 
В бъдещата Държавна агенция по вписванията влизат Имотният и Търговският регистър, кадастърът, БУЛСТАТ, регистрите 
на особените залози и на имуществените отношения на съпрузите, както и ГРАО. Те и сега са в ресора на Константинова 
като вицепремиер. В законопроекта е записано, че председателят ще се определя с решение на Министерския съвет и ще 
има мандат от 5 години. 
Най-голяма съпротива е имало от Агенцията по вписвания, която сега е към Министерството на правосъдието, и от 
Агенцията по геодезия и картография, която сега е на подчинение на Министерството на регионалната развитие и 
благоустройството.  

https://bnr.bg/post/101657715
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"Демократична България" са отстъпили пред "Продължаваме промяната" начело на новата мегаагенция да застане 
министърът на електронното управление. 
Според източник от управляващата коалиция окрупняването на масивите от данни ще доведе до по-лесна комуникация, а 
целта е в края на годината да заработи апликация за смартфон, която да направи услуги като например плащане на данъци, 
издаване на свидетелство за съдимост и дори за подновяване на шофьорска книжка, достъпни онлайн. 
И още: на 10 юни, петък, на Експертен правен съвет пък ще бъде обсъжда идеята за окрупняване на общини и ограничаване 
на мандатите на кметовете. От ПП предлагат те да имат право само на два мандата и това да бъде записано в Закона за 
местното самоуправление. 
 
√ Министър Лорер: България иска да създаде водородни долини 
До 2030 г. нашите емисии от въглероден диоксид трябва да са сведени наполовина. Това води до мерки за намаляването 
на търсенето на енергия, но и за по-зелена енергия. България ще инвестира във водородни долини, но все още няма 
одобрение от ЕС, съобщи министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време на форума "Бъдещето на водорода 
в България". "Водородната долина" е проект, финансиран от местни, национални или международни фондове, който 
обединява няколко индустриални и изследователски инициативи за пилотни проекти за стойността на водорода в 
производството, транспорта, транспортирането и съхранението, предаде bTV. 
"Войната в Украйна стимулира ЕС да започне активна политика в една нова траектория, а именно енергийна независимост. 
ВЕИ, за които отдавна се говори, ще бъдат възприети в икономиката с много по голяма скорост. Новото гориво, което се 
задава, държи в себе си обещанието Европа да стане наистина независима като енергийни източници, а именно 
водородът", каза Лорер.  
Той подчерта, че водородът крие много неизвестни, защото макар и да се знае, че нуждата от него е много важна, то 
технологичната готовност на предприятията все още не е готова.  
"Изключително важно е Европа и България да инвестира сериозни средства в разработването на технологии съвместно с 
Академията и бизнеса. Трябва максимално бързо да достигнем готовност на тези технологии, за да бъдат заместващо 
говори за нашата икономика. Базовата инфраструктура в Европа ще струва между 20 и 40 млрд. лв. за тръби и 11 млрд. 
евро за съхранение на водород", обясни Лорер.  
Войната в Украйна стимулира ЕС да започне изключително активна политика за  енергийната независимост на целия 
континент. Днес повече от всякога трябва да ускорим прехода към тази цел. Водородът за Европа може да играе ключова 
роля за бъдещата енергийна независимост и за постигането на въглеродна неутралност, обясни още Лорер. 
По думите му е важно Европа и България да инвестират в разработването, съвместно с академията и бизнеса, на 
технологии, така че максимално бързо да достигнем готовност те да бъдат пълноценно заместващо гориво за нашата 
икономика и да диверсифицират енергийните източници. 
„Европа е водеща в света по мерки в борбата с климатичните промени. Крайна цел е не само да имаме по-екологично чист 
континент, но и енергийна суверенност, както за ЕС, така и за България“, заяви Лорер.   
„Въпросът е как Европа намира заместващи независими енергийни източници. ВЕИ-тата ще бъдат въведени в икономиката 
с голяма скорост, а водородът ще ги допълва като една от системите за съхранение на свръхпроизводствена енергия“, 
заяви още Лорер. 
Ключовата роля на водорода 
Еврокомисарят по иновациите Мария Габриел подчерта, че е много важно сега да се подпомогне за трансформацията към 
по устойчива икономика и за това водородът за Европа ще играе ключова роля за бъдещата енергийна независимост на 
Европейския съюз.  
Според нея това ще доведе до въглеродна неутралност. 
Тя подчерта, че ще трябва да се ускори прехода към водородната икономика, което не само ще доведе до намаляването 
на емисиите, а и за създаването на нови работни места. 
"Радвам се, че България е поела предизвикателството да инвестира във водородна долина. Към днешна дата имаме 23 
водородни долини в държавите членки и Великобритания. Целта е до 2025 г. техният брой да бъде удвоен. Това е една 
много важна стъпка напред, която България заявява", каза Габриел. 
По думите на еврокомисаря голяма част от държавите членки са предвидили инвестиции във водород в своите планове за 
възстановяване и устойчивост. "15 плана за възстановяване и устойчивост включват мерки и проекти в областта на 
водородните технологии". 
Ползите 
Водородът, който може да бъде произведен от вода чрез електролиза, може да предложи алтернатива на традиционните 
горива. Водородът може да се използва директно като гориво или преработен в синтетични течни горива. А ако 
електролизата се захранва от възобновяеми енергийни източници, нейното въздействие върху климата е неутрално. 
Различни анализи показват, че с развитието на технологиите, само след 10 години ще бъдат постигнати и по-ниски цени от 
тези на днешните изкопаеми горива. "Предвиждаме допълнително финансиране за проекти за водород на стойност 200 
млн. евро по линия на „Хоризонт Европа“ и в рамките на публично-частното партньорство „Чист водород“. Предложих и 
нова инициатива по програма „Еразъм+“ за развитие на нужните умения за водородните професии. Работим тя да стартира 
още през 2023 г.“, каза още Мария Габриел.  
В дискусионната сесия бяха очертани перспективите за иновационни проекти в областта на водорода, както и 
възможностите за устойчива трансформация от въглеродно интензивна към зелена водородна икономика в страната. Зам.-
министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева представи  и възможностите от новия програмен период, свързани 
с научни изследвания и иновации във водорода. 
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Участниците във форума коментираха, че инвестициите в областта на водородa ще насърчат устойчивия растеж и 
създаването на работни места и в България. 
На събитието присъстваха също министърът на образованието акад. Николай Денков,   Барт Бибуик, изпълнителен 
директор на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“, Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката, 
както и представители на публичния сектор, бизнеса и научните среди. 
 
√ Поевтиняването на храните на едро продължава четвърта поредна седмица в началото на юни 
През отминалия май цените по стоковите тържища са спаднали с 3.93%, а от началото на годината са нараснали с 
19.28 на сто 
За четвърта поредна седмица храните по стоковите тържища в страната поевтиняват, като спадът на цените се ускорява. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
към 3 юни е 2.122 пункта, спрямо 2.168 пункта към 27 май или седмично поевтиняване с 2.12%. 
Преди това през седмицата 23-27 май цените на едро спаднаха с 0.27 на сто. В предходните пет работни дни (16-20 май) 
цените по стоковите тържища се понижиха с 1.05%, а през периода 9-13 май спаднаха с 1.25%, след като преди това в 
продължение на 26 поредни седмици поскъпваха, сочат данните от седмичните бюлетини на ДКСБТ. От началото на 2021 
година досега ДКСБ не е регистрирала поевтиняване на храните 4 поредни седмици. Три поредни седмици на спад на 
цените на едро на храните е отчетено в периода 25 юни – 16 юли 2021 година, показва справка в седмичните бюлетини на 
стоковия регулатор. 
Месечна равносметка 
През май ДКСБТ отчита общо поевтиняване на храните на едро с 3.93%. През предходния месец април храните по 
стоковите тържища са поскъпнали с 6.25%, през март повишението е с 6.42%, през февруари поскъпването е с 5.87%, а през 
януари е отчетено нарастване на цените с 0.65%. Общо от началото на годината до 3 юни цените на храните на едро са се 
повишили с 19.28 на сто. 
На годишна база, спрямо 3 юни 2021 година, ИТЦ е нараснал с 36.55% (от 1.554 пункта), сочат данните от бюлетините на 
ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 35 хранителни продукти, 17 
са поевтинели, 15 са поскъпнали и 3 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са 
поевтинели олиото и яйцата, а най-много са поскъпнали лещата и пакетчето масло 125 грама; при зеленчуците най-много 
са нараснали цените на морковите, а най-много са спаднали на оранжерийните краставици; при плодовете най-много са 
поевтинели черешите, а най-много са поскъпнали лимоните. 
При основните месни, млечни и други хранителни продукти, вкл. варива 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поевтинелите са 7, без промяна в цената са 3 и 
поскъпналите са 10, като трендът е в нормални граници – от минус 4.8% до плюс 2.0 на сто, което е характерно за сезона 
за тези група храни. 
На седмична база, както вече посочихме, най-много е поевтиняло слънчогледовото олио (-4.8% до 5.00 лв./литъра), 
следвано от яйцата (-3.6% до 0.27 лв./броя), замразеното пиле (-2.8% до 5.63 лв./кг), прясното мляко 3% масленост (-2.3% 
до 2.10 лв./литъра), кашкавала „Витоша“ (-0.9% до 15.05 лв./кг), пилешки кренвирши (-0.4% до 4.56 лв./кг). 
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Най-много е поскъпнала лещата (+2.0% до 3.64 лв./кг), следвана от пакетчето масло 125 грама (+1.9% до 2.68 лв./броя), 
ориза (+1.5% до 2.67 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (+1.9% ), кравето сирене (+1.3% до 9.78 лв./кг), малотрайните 
колбаси, вкл. шунка (+1.0% до 6.33 лв./кг) и трайния варено-пушен салам (+0.9% до 10.90 лв./кг). Без промяна в цената са 
захарта (2.12 лв./кг), зрелия фасул (3.88 лв./кг) и брашното тип 500 (1.41 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 6 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.16 
лева) и при кравето сирене (+2.68 лева). 
При зеленчуците 
на седмична база преобладават поевтинелите, като за тази група храни трендът е по-широк за този сезон - от минус 15.1% 
до плюс 11.0 на сто. Най-много са поевтинели оранжерийните краставици (-15.1% до 2.13 лв./кг), следвани от доматите от 
внос (-11.0% до 1.21 лв./кг), зелето (-10.5% до 0.94 лв./кг), краставиците от внос (-9.9% до 1.82 лв./кг), салатите (-2.4% до 
0.80 лв./броя), репите (-2.2% до 0.87 лв./връзката). 
Най-много са поскъпнали морковите (+11.0% до 1.21 лв./кг), следвани от зрелия кромид лук (+7.4% до 1.02 лв./кг), 
картофите (+3.8% до 1.08 лв./кг) и зрелия чесън (+0.7% до 4.38 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, с изключение на зелето, а с над 1 лев 
са се повишили цените на оранжерийните домати и доматите от внос. 
При плодовете 
наблюдавани от ДКСБТ, повечето са поевтинели, като трендът при тях по това време на годината е в широки граници - от 
минус 32.4% до плюс 10.1 на сто. 
Най-много са поевтинели черешите (-32.4% до 4.25 лв./кг), следвани от ябълките (-5.0% до 1.32 лв./кг) и бананите (-1.2% 
до 2.51 лв./кг). Поскъпнали са само лимоните (+10.0% до 2.31 лв./кг). 
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√ Повишение с 18.41%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 339.40 лв. за MWh с ден за доставка 6 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 339.40 лв. за MWh с ден за доставка 6 юни 2022 г. и обем от 81 720.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 18.41 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 389.08 лв. за MWh, при количество от 42 978.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 741.50 MWh) е на цена от 289.70 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 222.93 лв. за MWh и количество от 2818.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 166.34 лв. за MWh (3135 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 566.76 лв. за 
MWh при количество от 3623.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 371.02 лв. за MWh при количество от 3362.8 MWh. 
Спрямо стойността от 286.62 лв. (146.55 евро) за MWh за 5 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 6 юни 2022 г. се повишава до 339.40 лв. за MWh (повишение с 18.41 %) по данни на БНЕБ или 173.53 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 2 609.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 304.49 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,18%    2117.68 
Кондензационни ТЕЦ   37,64%    2143.66 
Топлофикационни ТЕЦ   4,08%    232.21 
Заводски ТЕЦ    1,67%    95.19 
ВЕЦ     3,53%    201.05 
Малки ВЕЦ    4,21%    239.51 
ВяЕЦ     0,74%    42.4 
ФЕЦ     10,42%    593.25 
Био ЕЦ      0,53%     30.27 
Товар на РБ         3635.43 
Интензитетът на СО2 е 327g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Увеличение на енергийните цени по борсите в Югоизточна Европа, спадът обаче продължава в централната част на 
континента 
Румънската OPCOM затвори при цена от 179,15 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 239,55 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 179,15 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 6 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 198,93 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 159,36 
евро/мвтч. Най-високата цена от 341,51 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 85,05 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 281,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 6 юни ще бъде 239,55 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 163,77 гвтч. Максималната цена ще бъде 289,78 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и 4 ч и тя ще бъде 215,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 юни е 179,15 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 198,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 341,51 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и 
тя ще бъде 85,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 132,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 юни на Словашката енергийна борса е 179,15 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 341,51 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 85,05 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 162,17 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч 
и  тя ще е 245,09 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 85,05 евро/мвтч. 
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 юни е 112,62 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 92,38 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 538,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 23 ч и тя ще 
достигне 214,42 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 28,84 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 91,33 евро/мвтч на 6 юни. Пиковата цена ще бъде 52,83 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 535 525,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 23 ч и тя ще 
достигне 217,42 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена, отрицателна от -0,59 евро/мвтч. 
 
√ Средната месечна цена на газа за Европа през месец май е спаднала с 9,2% 
Средната месечна цена на газа в Европа след рекордния скок през март продължава да се понижава вече втори месец, 
след като през месец май спадна с 9,2%, до 1030 долара за хиляда кубически метра, пише РИА Новости, позовавайки се на 
данните на лондонската борса ICE. 
Фючърсите за газа, след забързването през март и тревожния април се търгуваха спокойно през месец май – в диапазона 
от 910-1230 долара за хиляда кубически метра. Цената в последните дни на пролетта на няколко пъти се доближи до 900 
долара, но никога не я прехвърли. За последно цените паднаха под тази граница в края на февруари. 
Котировките почти не се колебаха след поредицата от откази на европейски компании да плащат за руския газ по новата 
схема. В последните дни на месец май „Газпром“ спря доставките на газ за Gasum за Финландия и GasTerra за 
Нидерландия, а на 1 юни за Shell Energy Europe за Германия и Orsted за Дания. Ограничението на руските доставки по 
украинския коридор и забраната за използване на полския участък от газопровода „Ямал-Европа“ почти не повлияха на 
цените, констатира изданието. 
Предвид намаляващо търсене от европейските потребители  цените на газа продължават постепенно да спадат. Така 
средната цена за сетълмент на следващите - юнски и юлски  фючърси през миналия месец беше за 1030 долара за хиляда 
кубически метра спрямо 1135 долара през април (+9,2% спрямо май) и почти 1500 долара през март (+31%). 
Средната спот цена през май също спадна до 989 долара. Индикаторът през предходните месеци беше близо до средната 
цена на фючърсите: през април достигна1150 долара (+14%), а през март - почти 1485 долара (+33,4%), сочат данните на 
Spot TTF, пише изданието. 
Експертите обясняват покачването на цените на няколко фактора: голямо търсене на втечнен природен газ (LNG) в Азия, 
ограничено предлагане от основните доставчици и ниските нива на запълване в европейските подземни хранилища след 
дългата студена зима и горещото лято. Такива постоянно високи цени не са отчитани в историята на газовите хъбове в 
Европа от 1996 г. насам. 
Изданието припомня, че обикновено през лятото цената на "синьото гориво" намалява и потребителите купуват повече 
газ, за да попълнят запасите в подземните хранилища. Въпреки това, рисковете на пазара остават и посоката на движение 
на котировките на газ в краткосрочен план е трудно да се предвиди. 
 
√ Европа може да очаква 100 GW плаващи вятърни мощности до 2030 г. 
Плаващата вятърна енергия в Европа е на път да се увеличи значително. В експлоатация вече са над 100 MW вече е в 
експлоатация. Правителствата виждат, че този сектор работи добре, а това означава развитие на офшорна вятърна енергия 
в по-дълбоки води. Обявени са големи цели и се планират големи търгове. При условие, че се проведат правилните 
политики, не е пресилено да се каже, че Европа ще разполага с над 10 GW плаващ вятър в експлоатация до 2030 г. Това 
коментира главният изпълнителен директор на WindEurope Giles Dickson в рамките на конференцията FOWT 2022. 
Плаващите вятърни морски централи предлагат уникални възможности за Европа. Плаващите турбини могат да 
произвеждат електричество по-далеч от брега и в по-дълбоки води, отколкото тези, които са фиксирани на дъното. Така 
че се отварят  възможностите за вятърни мощности в морето за тези страни, които не разполагат с плитки води, което 
означава, че производството от офшорни вятърни централи може да се развива в по-дълбоки морски басейни като 
Средиземно море и Атлантическия океан. 
Плаващите вятърни морски централи се развиват бързо. Днес Европа има 113 MW плаващи вятърни турбини в 
експлоатация. В процес на разработка са все повече и по-големи плаващи вятърни паркове. 
Норвегия сега изгражда най-голямата плаваща вятърна ферма в света Hywind Tampen (88 MW). Франция има четири малки 
проекта от около 30 MW всеки, които ще бъдат стартирани в рамките на 2 години. До 2024 г. Европа ще разполага с 
експлоатация на 330 MW плаващи вятърни централи. 
Тогава нещата ще започнат да се подобряват. Сега Франция провежда първия от трите търга  за големи плаващи вятърни 
паркове, всяка с мощност 250 MW. Испания, Гърция, Португалия и Норвегия планират да започнат мащабни търгове през 
следващата година. Няколко големи проекта за плаващи вятърни мощности се разработват в Италия, край Сардиния, 
Апулия и Сицилия. А Шотландия тази година предостави права за развитие на морското дъно за огромни 15 GW плаващи 
проекти. 
Цялата тази дейност и амбиция са отразени в целите за вятърни централи до 2030 г., които различни държави обявиха 
наскоро. Гърция иска 2 GW дотогава, Испания 1-3 GW, а Обединеното кралство 5 GW. Целта, която обмисля Италия за 2030 
г. е за 3,5 GW. Португалия обмисля  търг за  3 обекта, всеки от които с до 2 GW. И Ирландия има огромни планове за 
плаващи вятърни мощности, макар че те са основно за след 2030 г. 
Не е пресилено да се очаква, че Европа ще разполага с над 10 GW плаващи вятърни централи в експлоатация до 2030 г. 
Целите обаче не означават автоматично нов капацитет. Правителствата се нуждаят от правилните политики и мерки, които 
да се прилагат навреме. 
Първо те трябва да дадат яснота на разработчиците къде и колко мощности могат да бъдат изградени. Местоположенията 
на плаващите вятърни паркове трябва да бъдат отразени в националните морски пространствени планове. Тогава 
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правителствата ще се нуждаят от прозрачни търгове и график, който да посочва колко електроенергия ще се продава и 
кога. Самите търгове са специфични и в зависимост от технологията. Те трябва да осигуряват стабилизиране на приходите, 
в най-добрия случай да са базирани на двустранни договори за разлика (CfD). 
Двустранните договори за разлика са евтини за правителствата, защото осигуряват възвръщаемост. Евтини  са и за 
обществото, защото минимизират разходите за финансиране, а и банките са доволни, тъй като перспективата за стабилни 
приходи гарантира изплащането. 
Плаващите вятърни мощности са със своя собствена отличителна верига за доставки. Турбините са същите като при 
конвенционалните (фиксирани) офшорни вятърни паркове. Това, което е различно, са плаващите конструкции, върху които 
са турбините. Обикновено това са големи конструкции, които трябва да бъдат сглобени в пристанищните и крайбрежните 
зони, което изисква големи инвестиции в производствени обекти и свързаната инфраструктура. Правителствата трябва да 
улеснят и стимулират тези инвестиции. Освен това трябва да гарантират навременни  мрежови връзки с правилна 
технология за свързване на плаващите конструкции към мрежата. 
 
Мениджър 
 
√ Властта готви сливане на общини 
Управляващата коалиция ще обсъжда предложения, според които броят на общините да бъде намален, а мандатите на 
кметовете и общинските съветници - ограничен до два. Това съобщи в Смолян председателят на парламентарната Комисия 
по регионално развитие Настимир Ананиев, предаде БНР. 
Тези две наши инициативи са свързани със законодателство и трябва да бъдат обсъдени на коалиционно ниво, каза 
Настимир Ананиев: "Окрупняването на общините е всъщност за повдигане на административния капацитет и също така е 
свързано с факта, че, за съжаление, и населението намалява – знаете, че имаме официално преброяване, което ще излезе 
като информация през октомври месец, и на база на него, и на база анализ на финансовите обстоятелства във всяка една 
община, също така общините, където Общината е най-големият работодател, за мен са неработещи общини". 
Тогава трябва да се търси вариант, при който да има сливане на общини с цел подобряване стандарта на живот на 
гражданите в тези общини и с друга цел - да вървим към децентрализация, защото как може да децентрализираме една 
община, която например е в технически фалит", коментира Ананиев. 
Според него мандатността на кметовоте и  общинските съветници също е важна тема: "Тъй като в България негласно се 
знае, че има частни общини, в които кметове, главни архитекти, местни феодали всъщност взимат решенията обикновено 
на общи софри  - какво да се случва в самата община. Трябва да видим по какъв начин да се пресече този режим".  
 
√ 5 милиона лева са предвидени за обезщетения срещу градушките 
Земеделският министър Иван Иванов увери, че ще бъдат обезщетени земеделските стопани, които са с под 100% 
пропаднали площи. Не трябва земеделските производители, които да имат основание за притеснение, че държавата няма 
да се погрижи, призова Иванов пред bTV.  
През настоящата година има предвиден бюджет от 5 млн. лв. за обезщетение срещу градушките по схема за държавна 
помощ. Обезщетенията зависят от това колко площи ще заявят земеделските производители, уточни земеделският 
министър. 
Държавата поощрява и застраховането – 65% от сумата, която земеделските производители дължат на застрахователите, 
се поема от държавата. За съжаление обаче земеделските стопани не се възползват, не губят нищо, а единствено трябва 
да си направят застраховка, посочи Иван Иванов. Тази година интересът е изключително нисък и земеделският министър 
не вижда защо земеделските стопани да не се възползват. 
Хиляди ракети са изстреляни срещу градушките. От бюджета са осигурени 13.5 млн. лв., които покриват нуждите и няма 
дефицит на ракети срещу градушките. Земеделските стопани могат да бъдат спокойни, че се обработват градоносните 
облаци, увери Иванов. 
Иван Иванов не знае кой е предложил подкуп на председателя на Българската агенция по безопасност на храните. 
Според земеделския министър депутатът от Продължаваме промяната Александър Дунчев нанася щети върху партията и 
в коалицията с твърденията си за партийни назначения в горските стопанства. 
 
√ Песен за огън и лед на финансовите пазари 
Глобалните пазари са на прага на фундаментална промяна след близо 15-годишен период, белязан от ниски лихвени 
проценти и евтин корпоративен дълг. Това заяви съпредседателя на Morgan Stanley Тед Пик, цитиран от Си Ен Би Си. 
„Преходът от икономическите условия, последвали финансовата криза от 2008 г., и каквото и да последва, ще отнеме 12, 
18 или 24 месеца, за да се развие напълно“, каза Пик, който говори финансова конференция в Ню Йорк 
„Това е изключителен момент. Станахме свидетели на първата си пандемия от 100 години и първата инвазия в Европа от 
75 години. Имаме първа световна инфлация от 40 години“, каза Пик. 
„Като погледнете пресечната тока на пандемията, войната и инфлацията, ще видите, че това сигнализира фундаментална 
промяна – края на 15 години финансови репресии и началото на нова ера“, добави той. 
Висшите ръководители на Уолстрийт, които през последната седмица посетиха редица конференции, дадоха сериозни 
предупреждения за икономиката. Старт на негативната серия от коментари даде  главния изпълнителен директор на 
JPMorgan Chase Джейми Даймън, който каза, че се задава „икономически ураган“. Неговото предупреждение бе 
последвано от такова от президента на Goldman Sachs Джон Уолдрон, който каза, че „съвпадението на шокове за 
системата“ е безпрецедентно. 
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Огън и лед 
Пазарите ще бъдат доминирани от две сили – загриженост за инфлацията, или „огън“, и опасения от рецесия, или „лед“, 
каза Пик, който се очаква в бъдеще да наследи главния изпълнителен директор на Morgan Stanley Джеймс Горман. 
„Ще имаме периоди, които са много горещи, и други, в които ще е много студено. Клиентите трябва да се ориентират при 
тези условия“, каза Пик. 
Сега, когато централните банки по света започват да се борят с инфлацията, търговците на държавни облигации и валута 
ще бъдат по-активни, смята той. 
В същото време несигурността на пазара намали активността при сливания, тъй като компаниите опитват да се ориентират 
в неизвестното. 
Според Пик ако икономиката продължи да расте, а инфлация се успокои през втората половина на годината, ще имаме 
благосклонен сценарии, които ще подкрепи пазарите. 
Напрежението между опасенията свързани с инфлацията и тези, свързани с рецесията, няма обаче да бъде облекчено за 
една нощ. Пик определя ерата след 2008 г. като период на „финансова репресия“ – теория, според която лихвите се 
поддържат ниски, за да се осигурят евтино дългово финансиране на държави и компании. 
„15-те години финансова репресия няма да преминат към следващото голямо нещо за три или шест месеца... ние ще водим 
този разговор през следващите 12, 18 или 24 месеца“, каза Пик. 
 
√ Петролът се търгува за 120 долара за барел след увеличението на цените от Саудитска Арабия 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, като сортът Брент премина прага от 120 долара за барел, 
след като  Саудитска Арабия повиши цените на своите доставки за юли, предаде Ройтерс. 
Това бе прието като сигнал, че пазарът остава напрегнат въпреки споразумението от миналата седмица на страните от 
ОПЕК+ да увеличат добива през следващите два месеца. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,81 долара, или 0,68%, до 120,5 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,82 долара, или 0,69%, до 119,7 долара за барел. 
Саудитска Арабия покачва за юли официалната продажна цена (OSP) на своя сорт "арабски лек" за Азия до 6,50 долара 
премия спрямо средната стойност на референтните показатели в Оман и Дубай при премия от 4,40 долара през юни, обяви 
в неделя  държавната петролна компания Aramco. 
Премията за юли е най-високата от месец май насам, когато цените достигнаха най-високите си нива в историята на фона 
на опасенията от проблеми с доставките от Русия заради санкциите срещу страната. 
Това увеличение идва въпреки решението на ОПЕК+ да увеличи добива през юли и август с 648 барела петрол на ден, 
което е с 50% повече от предварително планираното. 
В петък Ирак съобщи, че през юли ще увеличи производството си до 4,58 млн. барела на ден, 
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. 
„Въпреки че това увеличение е крайно необходимо, то не отговаря на очакванията за растеж на търсенето, особено като 
се има предвид частичната забрана на ЕС за внос на руски петрол“, посочи в бележка анализаторът на Commonwealth Bank 
Вивек Дар. 
Отделно, италианската Eni и испанската Repsol могат да започнат да доставят венецуелски петрол за Европа още следващия 
месец, за да компенсират руския петрол, казаха за Ройтерс запознати източници. 
 
Cross.bg 
 
√ Асен Василев: Вече използваме втечнения газ от Америка 
Танкерите с американския втечнен газ се разтоварват в момента и си ползваме газа от там. Това каза вицепремиерът и 
министър на финансите Асен Василев в предаването „На фокус“ по Нова телевизия. 
Относно подпалването на Културния център „Иван Михайлов“ в Битоля, вицепремиерът заяви, че това е провокация, която 
цели възпрепятстване на опитите за намиране на разумно решение от страна на външните министерства на двете страни. 
„Това не е насочено срещу България или Северна Македония, а срещу това да се намери разбирателство и този конфликт 
да бъде разрешен в един момент. Това обаче става само чрез разговори и убеждаване на едната страна спрямо другата, 
така че да се стигне до разбирателство“, посочи Асен Василев. 
Вицепремиерът отбеляза, че и от двете страни има осъждане на акта и изрази, че това няма да има драматични последици 
и че тези, които са запалили центъра, няма да си постигнат целите. 
Запитан дали ако сега „Продължаваме промяната“ управляваха сами са щели да намерят компромисно решение за РСМ, 
той отговори: „Това, което завихме, влизайки в управлението е, че много дълго време България не е поставяла този въпрос. 
В последния момент ние го поставяме. Това не е ситуация на ПП, а на България и на целия български народ. Много дълго 
време ние сме си мълчали по този въпрос, за разлика от Гърция, която 20 години казваше, че има проблем. Проблем има. 
Това е истината и това не може да се замете под килима“, заяви той. 
Според него няма натиск от ЕС върху България за вдигане на ветото за започване на преговори за членство на РСМ. „Има 
постоянно питане докъде сме стигнали. Това не е натиск на принципа, че ако не направим това, ще се случи нещо друго. 
Няма такъв тип натиск. Това, което идва в Европа е: „Разберете се с РСМ, за да се отпуши процеса. За мен първата стъпка в 
това е, че не България трябва да се разбере с Македония, а ЕС трябва да се разбере с нея, т.е. ЕС да приеме поне отчасти 
българската позиция“, подчерта вицепремиерът. 
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Той категорично отрече да пише български вариант на закона „Магнитски“. „Има работна група, която се ръководи от 
Министерството на правосъдието. Вътре има участие от ДАНС, БНБ, МФ, Външно министерство, Комисията за финансов 
надзор и МС. Тя се ръководи от хората, които могат да напишат този закон, а те са в правосъдното министерство“, обясни 
Василев. 
На въпрос дали това, което излезе като чернова, съвпада с това, което са написали експертите, той каза: „Не съм сигурен 
доколко съвпада. Имаше 3-4 варианта по 2 различни закона, които трябва да се подготвят – Закона за прилагане на 
европейски санкции, а другият е за това как, ако има наложени външни санкции, ние да защитим вътрешната 
икономическа и финансова система“. 
Подобен законопроект задължително трябва да мине през обществено обсъждане, да бъде приет от МС, да влезе в 
парламента и да се разгледа на две четения там, отбеляза Василев. „Някой вади някакви текстове, които са в абсолютно 
суров вид, които нито са огледани от гледна точка на конституционалност, нито от гледна точка на европейско 
законодателство. Тези текстове са много далеч от закон“, подчерта той. 
Той коментира спречкването между депутата от „Продължаваме промяната“ Искрен Митев и председателя на 
„Възраждане“ Костадин Костадинов в пленарна зала като го определи като разгорещен дебат. „Явно има напрежение. 
Дебат, който е по-разгорещен, е добрият прочит на това, което се случва. За първи път от много години българският 
парламент е жив, не е скучен, не е предвидим и не е просто гумен печат на решения, които не са взети в българския 
парламент. Мисля, че това е здравословно“, заяви той. 
Министърът на финансите поясни, че в актуализацията на бюджета влизат приетите от управляващата коалиция 
антикризисни мерки. 
В отговор на критики от страна на опозицията Асен Василев обяви, че държавният дълг в момента е с 2 млрд. лева по-
малко, отколкото е бил на 31 декември 2021 г. Въпреки кризите, към момента дългът е по-нисък, добави той. 
 
√ Божанов: МОН, Агенцията за бежанците и КЕВР са били мишени на хакерски атаки 
Министерството на образованието, Агенцията за бежанците и КЕВР са били мишени на хакерски атаки. Това обяви в 
предаването „Здравей, България” министърът на електронното управление Божидар Божанов. 
Атаката срещу сайта на МОН е била точно преди матурите. 
„Опитът е неуспешен. Но регистрирахме доста завишен трафик в сайта на МОН”, обясни министърът. 
По думите му постоянно има подобни опити към различни институции. 
При атаките срещу сайтовете на Агенцията за бежанците и КЕВР щетите са минимални и поправени. 
„В „Български пощи” реакцията е била много по-бавна спрямо реакцията в другите институции, които изключват мрежата 
и включват бекъпите след няколко минути до час”, обясни Божанов. 
Грешката при старта на електронните направления, която прати всички пациенти на гинеколог, е съвсем различно нещо, 
каза министърът. 
„От 1 юни се въведоха електронните направления и електронните прегледи в националната здравно информационна 
система. Тя е само едно ядро. Болничните и лекарските софтуери, които се разпространяват от частни компании на 
свободния пазар, се свързват с ядрото. Единият от тези софтуери е имал проблеми с интеграцията към ядрото. Вече са 
отстранени тези проблеми”, каза Божанов. 
 
√ Цените на световните пазари се успокояват, заяви шефът на Държавната комисия по стокови борси и тържища 
След изживените пикове през април имаме успокояване на пазара, балансирана среща между търсенето и предлагането. 
Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в предаването 
„Говори сега“ по БНТ. 
Такива са данните на Организацията за прехрана и земеделие към ООН. „Абсолютно всички индекси при основните 
хранителни продукти бележат спадове. Кривата се обръща“, заяви той. 
Наблюдава се известно стабилизиране на цените не само на европейския, но и на световния пазар. 
България очаква много добра реколта от зърно и ще е обезпечена, увери Иванов. По отношение на слънчогледа надеждите 
са да няма климатични изненади преди прибирането на реколтата. 
„Влизаме в някаква що-годе нормалност, тъй като 5-6 месеца имахме ненормална обстановка на световния пазар. А за 
зърното никой нищо не може да каже - за щастие България ще има една много добра реколта, близка до рекордната“, 
каза Владимир Иванов. 
По думите му има две хипотези относно руското зърно – Русия или ще изнася и ще опита да срине световния пазар, или 
изобщо ще спре да продава. „Аз съм далеч от мисълта, че Руската федерация ще спре да продава зърно, въпросът е къде 
ще го продава и как ще става. Докато има военен конфликт и има силно политическо противопоставяне, няма как пазарът 
да е спокоен“, подчерта Иванов. 
При втората хипотеза - ако Русия спре износа на зърно, недостиг на световните пазари може да има, но в България - не. 
Само ако се стигне до дефицит на световните пазари, България ще трябва да ограничи износа. „Всичко това обаче са 
хипотези. България има уникалния шанс, че има добре развит зърнен сектор, много добре развит преработвателен сектор 
по отношение на олиото и за тези два продукта ние се осигуряваме на 100% и над 100%“, каза Владимир Иванов. 
Има наситено производство и се очаква доста добра реколта на български зеленчуци тази година. Цените ще намаляват, 
но въпросът е какъв ще е финансовият резултат при производителите, коментира Иванов. До септември у нас ще има много 
добро предлагане на пресни зеленчуци. Въпреки това не се очаква голямо поевтиняване при един от основните зеленчуци 
- доматът. „Доматът няма да поевтинее прекалено много, тъй като е прекалено скъп за гледане. Ще има равнища между 
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2-2.50 лв., по-ниско качество, разбира се, и екстра домат, оранжерийни. Цените на едро ще са в някаква средна стойност. 
Много е важно сега и климатът да бъде с нас“, допълни Иванов. 
Владимир Иванов призова хората да не субсидират некоректните практики на пазара. „Има хора, мотивирани от 
собствената си алчност - лесно се разпознава. Можем да видим цените на едро и там където забележим, че някой 
злоупотребява, да не му съдействаме - да не купуваме“, каза той. 
 
√ Димитър Кюмюрджиев, КЗК: Ние не сме орган за борба срещу спекулата 
Комисията за защита на конкуренцията не е орган за борба срещу спекулата, не е и ценови орган. Това каза в BTV „Тази 
сутрин“ зам.-председателят на КЗК Димитър Кюмюрджиев. Той добави, че тя въздейства срещу картелните споразумения. 
Фактически управляващите се опитват да обяснят нарастването на цените на горивата на олиото чрез бездействието на 
комисията за защита на конкуренцията. КЗК не е орган за борба срещу спекулата. След като се появи това рязко 
повишаване на горивата, Комисия за защита на конкуренцията, използвайки своя инструментариум, започна проверка, 
заяви още Кюмюрджиев. Той добави, че ценообразуването е сложен процес. 
Ние не можем да изберем това. „Лукойл Нефтохим“ има система за получаване на доставки и дистрибуция на тези 
доставки. В момента ние извършваме пазарен анализ и събираме информация от всички вносители на горива и 
производители. Ние ще направим извод, ще преценим налице ли е съгласувана практика между икономическите оператор 
по фиксиране на ценния, обясни зам.-председателят на КЗК. 
Той обясни, че цената на олиото расте заради войната в Украйна и повишения интерес за износ. 
Когато производителят има възможност да изнесе на по-висока цена, той го прави, защото това е пазарната икономика. Тя 
се диктува от търсенето и предлагането, когато имат и търсене, цените се повишава. Това е А и Б на пазарната икономика, 
каза Кюмюрджиев. 
 
√ НАП Смолян: 22-ма души спестиха 20% от наложените им санкции 
Петдесет са наказателните постановления издадени в офиса на НАП в Смолян за първите пет месеца на годината.  
22–ма клиенти от Смолянско си спестиха по 20% от наложени им санкции. Това стана възможно след влизане в сила на 
новата разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания от 23 декември 2021 г. Тя позволява при 
наложена глоба или имуществена санкция от НАП,  нарушителите да имат възможност да намалят размера й с 20%, ако 
платят в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление. Въпреки подадените заявления, един смолянчанин 
не можа да се възползва от отстъпката, тъй като не е заплатил в срок сумата на санкцията. Според новите правила за 
административно-наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или 
имуществена санкция, могат да платят 80% от нейния размер в 14-дневен срок от връчване на наказателното 
постановления. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок 
от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“  на 
компетентната териториална или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, нарушителите губят правото да се 
възползват от възможността да платят по-ниска санкция. 
 
√ Bloomberg: Путин принуди Запада да заобиколи собствените си енергийни санкции 
Руският президент Владимир Путин успя да удари най-болното място на Европа – енергията, като покачващите се цени на 
горивата доведоха до висока инфлация и икономически спад на Запад, пише Bloomberg, съобщава РИА Новости. 
„Въпреки факта, че Европейският съюз поставя най-строгите ограничения срещу Русия, броят на компромисите нараства, 
вариращи от отстъпки за доставките на петрол през нефтопроводи до премахването на патриарх Кирил от списъка със 
санкции“, пише изданието. 
Както се подчертава в публикацията, икономическата война срещу Русия разцепи ЕС, тъй като страните са "уморени от 
санкции". „Финансово оръжие“ е несъвършен инструмент, който действа избирателно и води до непредвидени 
последици“, се отбелязва в статията. 
Bloomberg Economics изчислява, че приходите от петрол и газ на Русия ще бъдат около 285 милиарда долара тази година. 
Добавете и някои други стоки и това вече компенсира 300 милиарда долара в руски валутни резерви, замразени под 
санкции. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Агресия, обвинения и извинения след нападението над медици в Самоков; 
- За условията в управлението и реформите по време на криза. Гост: Атанас Атанасов – зам.-председател на 

Народното събрание, съпредседател на „Демократична България“; 
- Поглед извън парламента: скандалите и законодателните промени. Гост: Татяна Дончева – лидер на „Движение 

21“; 
- Северна Македония и българските учени - между историческите въпроси и възможният диалог. Гости: Проф. 

Николай Овчаров; доц. Спас Ташев; 
- Цените на услугите и желанията на туристите – къде е пресечната точка и какви са прогнозите за летния сезон; 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Ексклузивно. Гост: Виталий Москаленко – посланик на Украйна в България; 
- Трябва ли да има по-тежки наказания за насилието над медици. Гост: Д-р Десислава Кателиева; 
- Как ще продължат отношенията между София и Скопие след вандалския акт в Битоля; 
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- Среща с новите ни европейски шампиони по щанги. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Рестарт от юли на санирането: 3000 блока на опашката, но парите стигат само за 1000; 
в. 24 часа  - 600 млн. ще струват натиснатите цени на хляб, парно и газ, парите - от повишения акциз на цигарите и 
връщането на ДДС на виното; 
в. 24 часа - Вкарват ниските тарифи за ток, парно, газ и вода за бедните; 
в. Телеграф  - Деца заработват като сервитьори и продавачи; 
в. Труд - Инфлацията изяде 15 млрд. лева от спестяванията ни; 
в. Труд - Университетите - заложник на програма "Стамболов"; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - При нов летен вот секции и в хотелите за избирателите на курорт, предлага ЦИК; 
в. Телеграф  - Социалният министър Гьоков обеща: Всички пенсии 10% нагоре от 1 юли; 
в. Труд - Енергийни експерти и юристи предупредиха пред "Труд": Със спрения газ от кабинета потъваме поне с 590 млн. 
Евро; 
в. Труд - Не сме готови за влизане в еврозоната; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията: Мостовете на Дунав - 5 нови, трябва да се строят 
едновременно, с Румъния ще удълбочим реката с пари от ЕС; 
в. Телеграф  - Политологът Христо Панчугов: Правителството изглежда слабо и неадекватно, поддава се на шантаж; 
в. Труд - Ясен Тодоров, шеф на Синдиката на служителите в затворите в България, пред "Труд": Ние протестираме, 
Министерството на правосъдието мълчи; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Има ли машини, ще има и преврат; 
в. Телеграф - Клошарски живот или гаранция?; 
в. Труд  - Неприличният жест на "промяната". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 06 юни 
София 

- От 10.00 часа в Национален пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на БИЗНЕС ЛЕЙДИ КЛУБ, 
“ПРЕДПРИЕМАЧИ БГ” ООД, “СЪВЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТАРТЪП” КЪМ БТПП И МЕНТОРИТЕ.BG 

- От 15.00 часа в Национален пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за Информационни дейности по 
проекта SaveGREEN и представяне на пилотната зона по проекта Рила - Верила- Краище. 

- От 15.00 часа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, зала „Пресцентър А“ по покана на 
вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе среща с представители 
на транспортния бранш. На нея ще бъдат обсъдени промените в работата на тол системата, които досега бяха 
дискутирани в работната група. На срещата са поканени да присъстват всички браншови организации и 
представители на малките и средни превозвачите в Република България. 

- От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви“, ул. „Московска“ № 5, ще бъде открита изложбата „Дните на Мустафа 
Кемал Ататюрк в София (27 октомври 1913 г. – 02 февруари 1915 г.)“. Експозицията ще бъде открита от Илиана 
Йотова, вицепрезидент на Република България, Н.Пр. г-жа Айлин Секизкьок, посланик на Република Турция в 
България, проф. д-р Угур Юнал, директор на Дирекцията на Държавния Архив към Президентството на Република 
Турция, и доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“. 

- От 18.00 ч. в НБ „Св.св. Кирил и Методий“, централно фоайе ще бъде открита изложбата „Несебър в 
картографски архиви и колекции (II – XXI в.)“, организирана от Националната библиотека „Св.св. Кирил и 
Методий“ (НБКМ), Община Несебър и Международния търговски и културен център – ГЕОПАН. 

- От 18.30 часа в Огледалната зала на Ректората, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, основателят на 
Институтът за изследване на близкото минало – уважаваният български учен, културолог, семиотик и 
изследовател проф. Ивайло Знеполски – отпразнува своя 80-годишен юбилей през 2021 г., а в негова чест на 
пазара излезе и най-новата книга от знаковата поредица „Минало несвършено“ – научният сборник 
„Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България“. 

- От 20.00 ч в резиденцията на Посолство на Република Турция (бул. „Цар Освободител“ 19) ще се проведе 
официално откриване на обновения „Кабинет на Ататюрк“ ведно с постоянна експозиция. 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА в гр. Варна, ул. „Плиска“ 13 ще бъде открит форум „БГ ТУРИЗЪМ – 
ЛЯТО 2022“ в гр. Варна. Това е първото издание от инициативата на БТА за форуми, които ще се провеждат два 
пъти всяка година в началото на летния и зимния туристически сезон за обсъждане на посланията при 
представянето на туризма в България през предстоящия сезон с представители на държавни и общински 
институции, туристическия бизнес, неправителствени организации, учени и експерти. 
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*** 
Видин 

- От 13.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе откриваща пресконференция по 
повод стартирането на фактическото изпълнение на проект №BG16RFOP001-1.010-0005-C01 „Изграждане на 
социални жилища в град Видин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, по който Община Видин е 
бенефициент. 

- От 14.00 часа (на адрес: гр. Видин, ж.к. Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ № 44) ще се проведе церемонията 
„Първа копка“, с което ще бъде поставено символично начало на строително-монтажните работи по проекта. 

*** 
Сопот 

- От 10.00 часа в сградата на общината кметът на община Сопот ще даде пресконференция. Поводът за събитието 
е решението на "Държавната консолидационна компания" и министъра на икономиката за промените в 
ръководството на ВМЗ Сопот. "Професионализмът" в други области и "почтеността" не са единствените 
критерии, на които трябва да отговоря ръководството на военно-промишления комплекс, който е структуро-
определящ за икономиката и сигурността на страната.  

- От 17.30 часа в къща музей „Иван Вазов“ ще бъде отбелязана 87-та годишнина от откриването на къщата музей 
на Иван Вазов. 

*** 
Стара Загора 

- От 18.30 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се състои концерт на Веселин Маринов „40 години на сцена“. 
 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

