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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев: Мерките са хаотични, със субсидиране "на калпак" се пилеят пари 
Държавата ще плаща и на онези, които използват ток, за да си топлят басейните, коментира председателят на 
АИКБ 
Протестите на работодатели и синдикати в края на месеца все още са на дневен ред. Преговорите с управляващите не 
дават нужния резултат. 
"Правим всичко възможно, за да избегнем необходимостта от протести. Засега на срещата на работодателските 
организации в Министерския съвет с премиера и заместниците му постигнахме частично съгласие по обсъжданите 3 
въпроса. Няма решение за програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия до 30 юни 
следващата година. За нас това е най-важният въпрос при анонсираната актуализация на бюджета", коментира 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Той подчерта, че актуализацията се прави, за да се финансира пакет от антикризисни мерки. А първият фактор за 
инфлацията е свръхвисоките цени на електроенергията.  
"Те бяха компенсирани до 2,5 пъти спрямо миналогодишните. Ако от 1 юли няма компенсиране, цената ще бъде 4 пъти 
по-висока спрямо 2021 г.", заяви Велев. 
Той припомни, че има внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. С него трябва да се 
регулира облагането на свръхпечалбата. 
"В него се предвижда неочакваната печалба да бъде обложена допълнително, но няма параметри и правила. Ще става по 
усмотрение на министъра на енергетиката. Може да се окаже, че такива свръхпечалби няма, въпреки че те са 20-кратно 
по-големи. Но заради бъдещи инвестиции може да се окаже, че няма нищо за довнасяне", прогнозира Велев. 
От думите му стана ясно, че още се търси решение за компенсации за тока на битовите потребители и предприятията.  
"С премиера говорихме, че програмата за компенсиране на предприятията трябва да бъде не по-лоша от тази, която сме 
имали до момента. Електроенергията я произвеждаме ние, както и суровината. Това формира в порядъци по-високи 
печалби на електроенергийните дружества", подчерта председателят на АИКБ. 
Очакванията му за Тристранния съвет са за изчистване на дефектите в предлаганите мерки. 
"Те не са фокусирани. Не се подкрепят само нуждаещите се, а се пилеят пари на калпак. С това се увеличава инфлацията, 
защото се вкарват пари от дефицит. Инвестициите - вече 4 месеца вместо 1/3, са реализирани 1/10. Ще се забави ръстът 
на БВП, а инфлацията ще продължи да расте", каза Велев. 
Той посочи, че в годишен план ще се изразходват над 5 млрд. лв. за субсидиране на цените на електроенергията и на 
парното. "Топлофикация София" ще продава електроенергията на цена 1200 лв. за мегаватчас, а НЕК обратно на ЕРП-тата 
- за 82 лв. 
"Всички ще плащат, за да им е по-евтино на софиянци. Можеше да се направи цените да са истински и да се подпомогнат 
1/3 от потребителите - тези,  които не могат да си плащат сметките. Аналогично е и при тока - при прогнозна цена 431 лв. 
за мегаватчас, ЕРП-тата ще получават от НЕК електроенергия за бита от цена 82 лв., включително за тези, които с тази 
електроенергия си отопляват басейните. Така със субсидиране на всички се пилеят пари", заяви Велев. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
ТВ „България 24“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Богатите печелят от мерките на правителството, които са уж против инфлацията 

Акценти от разговора с председателя на УС на АИКБ Васил Велев в студиото на Телевизия „България 24“:  
- Текстът, който изтече за български вариант на Закона "Магнитски", издава начин на мислене и действие, който е 
репресивен и против който се бореха хората на протеста през 2021 г. Такъв закон не трябва да бъде допуснат в България. 
Никъде не е известен друг такъв местен закон. Той нарушава Конституцията; 
- Идеите за отнемане на частна собственост също противоречат на Конституцията и нямат общо с върховенство на правото; 
- Върху някои бизнеси, които зависят от държавата, се упражнява натиск чрез проверки. На пътните фирми държавата 
дължи 1,2 милиарда лева, от които са платени едва 600 милиона; 
- Инфлацията в България е два пъти по-голяма от тази в ЕС, тоест тя не е изцяло привнесена отвън, а е провокирана от 
псевдо - антиинфлационните мерки на правителството; 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/268056-velev-merkite-sa-haotichni-sas-subsidirane-na-kalpak-se-pileyat-pari
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- От тази инфлация забогатяват онези бизнеси, които имат много дългове, защото тези дългове се стопяват. Печели 
допълнително и бюджетът на държавата; 
- Някои проекти на управляващите навеждат на мисълта, че може да има корупционност. Например проектът за завод за 
батерии, в които ще се съхраняват 6000 мегаватчаса електроенергия... В такива проекти липсва прозрачност; 
- Работодателите са в готовност за протест, тъй като правителството не изпълнява някои основни обещания от 
споразумението с бизнеса - свързани с компенсациите за високата цена на тока; 
- На практика се компенсират свръхбогатите повече от бедните; 
- 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ можеха да работят и досега. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Парите в хазната: Какво предвижда актуализацията на бюджета 
Управляващите публикуваха проекта за държавния бюджет 
Окончателно - управляващите публикуваха проекта за актуализация на държавния бюджет. Идеята е новата сметка да 
осигури повече пари за антикризисните мерки, заложени от кабинета „Петков”.  И в актуализацията на бюджета е заложено 
да харчим малко повече отколкото изкарваме. Точните разчети показват, че до края на годината е планирано да изхарчим 
с близо 2 млрд. лева повече. Ръст ще има и при приходите – с близо 1 млрд. 650 млн. лева. До увеличаване на дупката в 
бюджета обаче няма да се стигне, показва крайната сметка. Така заложеният дефицит остава 4,1 %. 
Оказва се, обаче, че освен приходите и разходите- цените също остават в посока нагоре. Предвидената инфлация се 
покачва до близо 12 %. Наред с това  икономическият растеж пада до 2,9 %. 
От сметката на финансовото министерство се вижда още, че държавата залага по-висок праг и за нов дълг. Таванът се 
увеличава с близо 3 млрд.лева и става малко над 10 млрд. 
Как всичко това ще се отрази на джоба ни? Въпреки призивите, Увеличаване на минималната работна заплата няма да 
има.  Повече пари обаче  ще има за пенсионерите.  От 1-ви юли минималната пенсия става 467 лева.  Заложено е и още 
едно преизчисление  от 1-ви октомври. 
С актуализацията на бюджета ще заработят и други социални мерки – като например отстъпката от 25 стотинки за 
зареждането на литър гориво, както и 0% ДДС върху хляба.  Във вторник всичко това влиза на извънреден Тристранен 
съвет. 
Още преди да сложена на масата в Министерския съвет, новата сметка на държавата не се хареса – нито на синдикатите, 
нито на работодателите. 
„Този бюджет подпечатва обедняването на българските работници и служители”, заяви Ваня Григорова, КТ „Подкрепа“. 
„Кризата се състои именно във високата инфлация. Мерките, които се предлагат - по-скоро водят до нейното увеличаване”, 
посочва и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Двете страни от тристранния диалог обаче откриха различни минуси на проекта за актуализация. Според синдикатите – 
най-големият проблем е, че минималната работна заплата в страната остава същата. 
„Как да се справи българският народ, как да се справят българските работници и служители, когато им замразяват 
заплащането”, попита Григорова. 
Неизпълнено обещание от властта видя и бизнесът. Който обяви, че няма да каже „ДА“ на актуализацията, ако не види в 
нея компенсации за високите цени на тока. 
„За свободния пазар, за предприятията – никакви компенсации”, категоричен е Васил Велев. 
Заради това и бизнесът пак бил готов да излезе на протест още този месец. 
„Крайна, неизбежна мярка, ако нищо друго не помага. Ние ще очакваме да видим твърди гаранции”, заяви Велев. 
На фона на заканата за протести – управляващите увериха, че компенсации заради високите цени на тока ще има. 
„Хората ще усетят по джоба си, че има държава и тя се грижи за тях”, твърди Иван Ченчев, БСП. 
В полето на недоволните от актуализацията застана и опозицията. Какви са минусите обаче от ГЕРБ щели да кажат, след 
като проектът бъде внесен официално в парламента. „Познавайки фриволното отношение към истината на премиера 
Кирил Петков и кабинета му, всеки коментар би бил прибързан", заявиха от партията. 
 
Standartnews.com 
 
√ Велев: Всички ще плащат, за да им е по-евтино на софиянци 
Протестите на работодатели и синдикати в края на месеца все още са на дневен ред. Преговорите с управляващите не 
дават нужния резултат. 
"Правим всичко възможно, за да избегнем необходимостта от протести. Засега на срещата на работодателските 
организации в Министерския съвет с премиера и заместниците му постигнахме частично съгласие по обсъжданите 3 
въпроса. Няма решение за програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия до 30 юни 
следващата година. За нас това е най-важният въпрос при анонсираната актуализация на бюджета", коментира 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Той подчерта, че актуализацията се прави, за да се финансира пакет от антикризисни мерки. А първият фактор за 
инфлацията е свръхвисоките цени на електроенергията.  
"Те бяха компенсирани до 2,5 пъти спрямо миналогодишните. Ако от 1 юли няма компенсиране, цената ще бъде 4 пъти 
по-висока спрямо 2021 г.", заяви Велев. 

https://youtu.be/ZRBHOKOHAGY
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Той припомни, че има внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. С него трябва да се 
регулира облагането на свръхпечалбата. 
"В него се предвижда неочакваната печалба да бъде обложена допълнително, но няма параметри и правила. Ще става по 
усмотрение на министъра на енергетиката. Може да се окаже, че такива свръхпечалби няма, въпреки че те са 20-кратно 
по-големи. Но заради бъдещи инвестиции, може да се окаже, че няма нищо за довнасяне", прогнозира Велев. 
От думите му стана ясно, че още се търси решение за компенсации за тока на битовите потребители и предприятията.  
"С премиера говорихме, че програмата за компенсиране на предприятията трябва да бъде не по-лоша от тази, която сме 
имали до момента. Електроенергията я произвеждаме ние, както и суровината. Това формира в порядъци по-високи 
печалби на електроенергийните дружества", подчерта председателят на АИКБ. 
Очакванията му за Тристранния съвет са за изчистване на дефектите в предлаганите мерки. 
"Те не са фокусирани. Не се подкрепят само нуждаещите се, а се пилеят пари на калпак. С това се увеличава инфлацията, 
защото се вкарват пари от дефицит. Инвестициите - вече 4 месеца вместо 1/3, са реализирани 1/10. Ще се забави ръстът 
на БВП, а инфлацията ще продължи да расте", каза Велев. 
Той посочи, че в годишен план ще се изразходват на 5 млрд. лв. за субсидиране на цените на електроенергията и на 
парното. "Топлофикация София" ще продава електроенергията на цена 1200 лв. за мегаватчас, а НЕК обратно на ЕРП-тата 
- за 82 лв. 
"Всички ще плащат, за да им е по-евтино на софиянци. Можеше да се направи цените да са истински и да се подпомогнат 
1/3 от потребителите, тези,  които не могат да си плащат сметките. Аналогично е и при тока - при прогнозна цена 431 лв. 
за мегаватчас, ЕРП-тата ще получават от НЕК електроенергия за бита от цена 82 лв., включително за тези, които с тази 
електроенергия си отопляват басейните. Така със субсидиране на всички се пилеят пари", заяви Велев.  
 
Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Антикризисните мерки не решават проблемите 
Вече има по-конкретни текстове по планираните антикризисни мерки, тъй като е представен и проектът за актуализация 
на бюджета. Но предложеното не ни удовлетворява, каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
И в новата прогноза се предвижда ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2.9% - малко повече, отколкото 
Еврокомисията предвижда за нас. Но в страната има огромната инфлация. Тя към 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. И всъщност големият проблем е високата инфлация, която обезценява спестяванията и 
текущите доходи на хората, намалява покупателната им способност, обяснява Велев пред БНР. 
Основната причина за този скок на цените е скокът на цените на електроенергията. В предлаганите мерки всъщност няма 
нито ред, нито запис за това, което се договорихме с правителството: от 1 юли да има средносрочна, трайна, установена 
програма за компенсиране на тези свръхвисоки цени на енергията, коментира председателят на АИКБ. А за България това 
е лесно, тъй като нашите суровини са запазили цените си. В резултат на свързаността ни с останалите страни и високите 
цени на международните пазари на електроенергия у нас се формират огромни печалби. 
По отношение на компенсациите има решение за месеците 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, казва Велев. „Нас ни притеснява, че не е разписано това нещо – и по този начин не е гарантирано.“ 
Председателят на АИКБ подчертава, че се предвиждат повече разходи - 1.97 млрд. лева, които са абсолютно нефокусирани. 
Те не са насочени към най-нуждаещите се, а към всички. Но има още 5 млрд., които са скрити като субсидия за всички, а 
не само за нуждаещите се, в проекта за решение на КЕВР. С един милиард се субсидира парното, но пак всички, а не само 
на тези, които имат затруднения да го плащат. С други 4,2 млрд. се субсидира електроенергията – отново за всички. 
Мярката за 25 ст. на литър е отново за гражданите, но не и за бизнеса – и то пак за всички. Не само за тези, които имат 
затруднения. Същото е и с намаленото ДДС за хляба. 
Целта на едни антикризисни мерки е да удрят по причината за високата инфлация, за да я ограничат. И ако може – да я 
стопират и върнат, коментира Велев. 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. 
Затова ние казваме, че тези мерки са нефокусирани, подчертава председателят на АИКБ. 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. 
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… 
Васил Велев напомни, че договора с „Газпром“ 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. 
 
Блиц 
 
√ Криза: Инфлацията изяде 15 млрд. лева от спестяванията ни 
Покачването на цените у нас е значително по-голямо от средното за ЕС 
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Високата инфлация изяде над 15 млрд. лв. от спестяванията на хората и бизнеса в банките. В резултат домакинствата 
станаха по-бедни, а бизнесът губи пари, които в друга ситуация биха отишли за инвестиции и за разкриване на работни 
места, пише "Труд". 
Общият размер на депозитите в банките е над 105 млрд. лв., показват последните данни на БНБ към края на април. Това 
са пари, които стоят на влог при почти нулеви лихви. За големи депозити над определен праг банките дори въведоха такса 
съхранение. Същевременно годишната инфлация нарасна до рекордните 14,4%, показват данните на НСИ. 
Такава висока инфлация не е имало след 2008 г., когато беше световната финансова криза. В резултат на всеки 1000 лв. на 
депозит в банка хората за година реално са изгубили по 144 лв., защото с тях вече могат да купят по-малко стоки и услуги. 
Ако човек има 10 хил. лв. в банка, реално е изгубил 1440 лв. само през последните 12 месеца. А общият размер на загубите 
на фирмите и домакинствата от спестяванията им в банките е над 15 млрд. лв. Като в тези изчисления влизат само 
депозитите, но не и парите по разплащателни сметки и под дюшеците. Реално загубите на хората и фирмите са много по-
големи. 
В резултат всички хора, които имат спестени пари, обедняват. Това се отнася не само за хората с високи доходи, но и за 
тези от средната класа, които години наред спестяват, за да могат да си купят кола или да съберат пари за начална вноска 
за покупка на нов апартамент. Заради високата инфлация може да се окаже, че парите, на които са разчитали да променят 
към по-добро живота си и са спестявали с години, вече не са достатъчни за покупката на кола или апартамент. 
Или пък вместо да купят нова кола, ще трябва да се задоволят с автомобил на 4-5 години. Или пък вместо със събраните 
пари да направят първа вноска за жилище от 80 км. метра, където цялото семейство да се чувства удобно, ще трябва да 
живеят в по-малък апартамент от например 64 квадрата. В резултат инфлацията не само намалява текущите ни доходи, а 
намалява стандарта ни на живот. 
Според управляващите инфлацията е привнесена отвън. Това обаче не е точно така. Средната годишна инфлация в 
страните от ЕС е 8,1% към края на април, а у нас е значително по-висока. Стигна се до там, че в магазините често вносни 
храни са по-евтини от българския им еквивалент и то при положение, че има по-големи разходи за транспорта им до 
България, а заплатите в страните, където са произведени, са по-високи от тези в България. 
Доскоро само вносните плодове и зеленчуци бяха по-евтини от българските, но все по-често това се случва и с кашкавала, 
сиренето и месото. А причината за това е, че в другите страни от ЕС има държавна политика, която позволява 
производството на храни и други стоки на по-ниска себестойност. Една от основните причини за високата инфлация в 
България е забавянето на компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока, несигурността дали тези компенсации 
ще бъдат получени и недостатъчният им размер. И то при положение, че България произвежда евтина електроенергия и я 
изнася на високи цени. 
Мерките на кабинета ни правят по-бедни 
Предложените от правителството антикризисни мерки ще доведат до още по-голямо покачване на инфлацията, 
категорични са финансовите експерти, които “Труд” потърси за коментар. В резултат всички ще станем още по-бедни. 
Защото за всеки човек е важно не само какви доходи получава в момента, а и какви спестявания има. 
Голяма част от пенсионерите също имат пари в банки, които са спестили по време на целия си трудов живот. А в момента 
високата инфлация изяжда спестяванията им и в резултат те също ще могат да купят по-малко стоки и услуги с парите си. 
Но вместо правителството да помисли как да защити спестяванията на хората и да стимулира икономиката като укроти 
инфлацията, се опитва да трупа политически дивиденти и да се хареса на населението без да мисли да последиците. 
Рекорд при заемите за луксозни жилища 
Купуват къщи и ваканционни имоти 
Най-голям ръст от 42% в рамките на година има при кредитите за домакинствата в размер между 250 хил. и 500 хил. лв. 
Повечето от тях се използват за покупка на луксозни имоти. 
Рекордно нарастват жилищните заеми за покупка на луксозни имоти, показват данните на БНБ. Причината за това е, че 
ниските лихви и високата инфлация карат все повече хора да инвестират в покупката на апартамент или къща. 
Най-голям ръст от 42% в рамките на година има при кредитите за домакинствата в размер между 250 хил. и 500 хил. лв. За 
година те се увеличават с близо 600 млн. лв. и в края на март общият размер на тези кредити надминава 2 млрд. лв. БНБ. 
Такива големи заеми домакинствата взимат предимно за покупка на жилища. 
Тъй като купувачите трябва да осигурят поне част от парите за сделката с имота чрез собствени средства, реално тези 
кредити са за покупка на жилища с цена над 150 хил. евро. Разбира се, част от заемите може да са взети от граждани със 
свободни професии като лекари, адвокати и нотариуси, като целта е да ги вложат в бизнеса си. Но често тези пари отново 
са за покупка на имот - за офис или за лекарски кабинет. 
На второ място по ръст са кредитите за домакинствата в размер между 500 хил. и 1 млн. лв. За година техният брой се 
увеличава с над 35%. Това са предимно заеми за покупка на луксозни жилища. Интересът към такива имоти нараства, 
защото хората с големи финансови възможности искат да имат просторен имот с отделна стая за всеки човек от 
домакинството. Освен това все повече хора купуват и луксозни селски къщи или ваканционни имоти, където да ходят със 
семейството през уикендите. Като само за първото тримесечие на годината най-голям ръст от 9% има именно при тези 
заеми между половин и един милион лева. 
На трето място по ръст са кредитите за граждани в размер между 100 хил. и 250 хил. лв. За година отпуснатите от банките 
кредити в такъв размер се увеличават с близо 24% и достигат обща сума от над 7,2 млрд. лв., показват данните на БНБ. 
Именно в този сегмент от пазара на кредити общият размер на отпуснатите от банките суми е най-голям. Повечето от тези 
заеми също са за покупка на имоти. 
Ползват жилищата за защита на парите 
Повечето мениджъри в строителството очакват повишение на продажните цени през следващите три месеца. 

https://trud.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B4%D0%B5-15-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8/
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Мениджърите очакват поскъпване 
Натрупаните спестявания и ограничените алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти 
продължиха да бъдат сред факторите за покачване на цените на жилищата, пише в изданието на БНБ “Икономически 
преглед”. Освен това нарастват разходите за строителството - за труд и за материали. През четвъртото тримесечие на 2021 
г. съотношението “цена/наем на жилищата” продължи да надвишава съществено (с 28,9%) историческата си средна 
стойност, посочват от БНБ. 
Това е сигнал, че решенията на домакинствата за придобиване на жилище се определят от мотиви, които са различни от 
това да печелят чрез отдаване под наем на новопридобитите имоти. Такива причини биха могли да бъдат очаквания за 
продължаващо нарастване на цените на жилищата (и реализиране на печалба след продажба в бъдеще) или възприемане 
на жилищата като алтернативен актив за съхранение на стойността на парите в условия на ниски лихви и значителен растеж 
на потребителските цени. В същото време оценките, направени с макроиконометричен модел на БНБ, показват слабо 
отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им равновесно ниво. 
Това се дължи на факта, че нарастването на доходите на домакинствата в комбинация със запазващите се ниски лихви по 
жилищни кредити повишават достъпността на жилищата, което в макроикономическия модел се отразява като повишение 
на равновесната им цена. Според регулярна анкета на НСИ, 51,8% от мениджърите в строителството предвиждат 
повишение на продажните цени през следващите три месеца. 
По-високи лихви по депозити и кредити 
Може да се очаква повишаване на лихвените проценти по депозитите и по кредитите в страната, пише в изданието 
на БНБ “Икономически преглед”. 
Ръстът на влогове на домакинствата се забавя, търсят алтернативи 
Лихвите по депозитите и кредитите в страната ще нараснат, прогнозират експертите от БНБ в изданието на Централната 
банка “Икономически преглед”. Започналото затягане на паричната политика от Федералния резерв на САЩ в условията 
на ускоряваща се глобална инфлация, както и сигналите на Европейската централна банка (ЕЦБ) за скорошно 
преустановяване на нетните покупки на активи, последвано от покачване на основните лихвени проценти, са предпоставка 
условията за финансиране на българското правителство и на частния сектор да се влошават, посочват от БНБ. Може да се 
очаква тенденцията на увеличаване на лихвите на междубанковия паричен пазар в еврозоната да предизвика повишаване 
на лихвените проценти по депозитите и по кредитите в страната, пише в изданието на Централната банка. 
Очакваме общата инфлация да продължи да се увеличава през второто и третото тримесечие на 2022 г., посочват от БНБ. 
Това ще се определя от по-високите международни цени на основни селскостопански продукти и енергоносители (петрол, 
газ и електроенергия), които ще повишават разходите за производство на фирмите. 
Все още силно стимулиращата парична политика на ЕЦБ допринася за задържане на отрицателни реални лихвени 
проценти по депозити и кредити за домакинства, което в съчетание със стимулиращата фискална политика се предвижда 
да продължи да подпомага растежа на потреблението и да оказва натиск за повишаване на потребителските цени. 
Значителни рискове от реализиране на по-висока инфлация произтичат и от възможни промени в регулираните цени на 
тока, ВиК услугите и парното за битови потребители, посочват от БНБ. 
Очакванията на мениджърите също са за покачване на цените. Според регулярна бизнес анкета на НСИ продължава да 
нараства делът на фирмите, които предвиждат увеличение на продажните цени през следващите три месеца. При 
мениджърите в търговията на дребно, предвиждащи растеж на цените, преобладават очакванията, че повишението на 
цените ще бъде както досега или дори по-бързо, което е предпоставка през следващите месеци да продължи да се отчита 
ускоряване на инфлацията, посочват от БНБ. 
През първото тримесечие на годината значително се увеличават депозитите на фирмите в банките. Вероятно това се дължи 
на отлагане на инвестиционни проекти на бизнеса заради по-голяма несигурност в икономическата среда, посочват 
експертите. Същевременно при депозитите на домакинствата се забавя растежът им. Сред причините за това е 
намаляването на реалния доход на домакинствата в резултат от високата инфлацията. Същевременно силно 
отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и таксите, прилагани от банките за парични наличности над 
определен размер, стимулират домакинствата да пренасочват своите спестявания от депозити към алтернативни 
възможности за инвестиране или запазване на стойността на парите им, пише в анализа на Централната банка. 
Васил Велев, председател на АИКБ: 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. Основната антикризисна мярка за бизнеса трябва да е компенсиране на 
високите цени на електроенергията. Това е първата, втората и третата мярка. Три пъти, за да стане ясно колко важно е това. 
Това ще доведе до спиране на обедняването, защото високата 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. лв., които вече реално са 85 
млрд. лв. 15 млрд. лв. са заминали, инфлацията ги е изтрила. Ако не вземем тези мерки, за които ние настояваме, ще стане 
така, че след още няколко месеца инфлацията ще изтрие още десетина милиарда лева. 
 
БНР 
 
√ Еврокомисарят по сближаване Елиза Ферейра и президентът на ЕИБ Вернер Хойер на форум за Зелената сделка на 10 
юни в София 
За втора поредна година Dir.bg и 3ENEWS са домакини на мащабно събитие за зеления преход с участието на 
европейски и български лидери, бизнеса и неправителствения сектор 
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От началото на годината и особено през последните месеци, в условията на енергийна криза и предстоящите дебати около 
прилагането на пакета "Fit for 55", темата за Зеления преход отново излезе на преден план в Европа и в България. За 
страната ни, която е сред най-зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече перспектива за 
модернизация и иновации, не само за енергийния сектор, но и за българската икономика като цяло.  
Информацията за тези процеси обаче все още е твърде оскъдна и разпокъсана. Според проучване на Изследователски 
център "Тренд" едва 21% от българските граждани познават целите на Зелената сделка на ЕС. А 83% от българите не са 
запознати с това за какво ще бъдат използвани средствата, които България ще получи по Плана възстановяване и 
устойчивост.  
Ето защо, водещият медиен портал в България DIR.BG и специализираният сайт за енергетика, екология и икономика 3e-
news.net за втора поредна година организират мащабно събитие със специално внимание върху зелената трансформация 
и инструментите за справедлив преход. 
Конференцията "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"ще се проведе в София на 10 юни 2022 г. 
от 9.00 ч. в Sofia Event Center, Mall Paradise, бул. „Черни връх“ No100, ет. 3. 
Целта на събитието е да събере на едно място европейски и български лидери, водещи експерти, представители на 
бизнеса, неправителствения сектор и медиите. В откриващия панел ще участват европейският комисар по сближаване и 
реформи Елиза Ферейра, комисарят по икономика Паоло Джентилони, комисарят по иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж Мария Габриел, както и президентът на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. 
Българската визия в различните панели ще представят президентът на Република България Румен Радев, вицепремиерите 
Асен Василев, Гроздан Караджов и Борислав Сандов, както и министрите Даниел Лорер и Александър Николов.  
И тази година във форума ще се включат представители на законодателната и на местната власт, на бизнеса и на 
неправителствения сектор.  
Съорганизатори на конференцията са НСОРБ, КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, Американската търговска 
камара, Британско-българската бизнес асоциация, Българо-испанската търговска камара, Германо-
българската индустриално-търговска камара и Италианската търговска камара в България.  
Събитието ще бъде структурирано около политически и финансов панел, последвани от пет паралелни сесии. В тях над 70 
панелисти ще дебатират теми като: финансови инструменти за справедлив преход, енергетика и региони в развитие; 
климатична отговорност, регулации и технологии на бъдещето; иновации, дигитализация и изкуствен интелект; 
биотехнологии и земеделие. 
През октомври 2021 г. двете медии организираха първото издание на конференцията – "Зелен преход – решения и 
предизвикателства за България". 
Основни говорители на събитието бяха изпълнителният вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс, комисарят по въпросите 
на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, министър-председателят и 
членове на българското правителство. 
Повече от 60 лектори участваха в дискусиите за въглеродна неутралност, прехода в енергетиката и промишлеността, 
иновациите и цифровизацията, интелигентните градове и транспорта, селското стопанство и биотехнологиите. 
Форумът постигна впечатляващ обществен отзвук – живото излъчване беше проследено от 97 000 зрители, а статиите в 
онлайн изданията достигнаха над 860 000 уникални посещения. 
Тази година домакините очакват още по-голям интерес към конференцията, заради войната в съседна Украйна, 
предстоящите важни решения в ЕС за справянето с последиците от нея, зеления преход, енергийната криза и 
цените. Програмата на конференцията, както и интересни новини и интервюта, могат да бъдат намерени на 
сайта greentransition.bg, където ще бъде излъчено и самото събитие в реално време. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев разговаря с Карън Донфрид, двамата са осъдили палежа в Битоля 
Вчера държавният глава Румен Радев е провел телефонен разговор с помощник-държавния секретар на САЩ по 
европейските и евразийските въпроси Карън Донфрид, съобщават от президентството. 
Двамата са обсъдили европейската перспектива на Република Северна Македония. И Румен Радев, и Карън Донфрид 
осъждат и определят като недопустим палежа на Българския културен център "Иван Михайлов" в Битоля. 
По думите на държавния глава палежът на културния център на македонските българи в Битоля е извършен от хора, които 
се стремят да възпрепятстват процеса на европейска интеграция. Радев е изразил очакването на България за своевременни 
действия от институциите в югозападната ни съседка, които да не допуснат и този акт на агресия срещу македонските 
българи да остане неразкрит и ненаказан. 
Помощник-държавният секретар строго е осъдила палежа, като е коментирала, че целта е да се подкопае преговорният 
процес между България и Република Северна Македония. 
В разговора е обсъдено и партньорството между България и САЩ в сферата на отбраната, както и последиците от войната 
в Украйна за сигурността в Източна Европа. Карън Донфрид е потвърдила твърдия ангажимент на Съединените щати да си 
партнират с България за насърчаване на сигурността, демокрацията и икономическите възможности между двата народа. 
 

https://dir.bg/
https://3e-news.net/bg
https://3e-news.net/bg
https://greentransition.bg/
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√ Тристранката заседава извънредно заради актуализацията на бюджета 
Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава извънредно, за да обсъди предложението за актуализацията 
на бюджетната рамка на правителството. 
Според представените разчети 6 милиарда и 23 милиона лева ще достигне дефицитът по държавния бюджет. 
Увеличението на пенсиите ще се финансира с евросредства показва публикуваният от финансовото министерство проект 
за актуализация на държавния бюджет. 
В него е заложено увеличение на пенсиите, намаляване на ДДС върху някои стоки и увеличение върху други, както и 
увеличение на акцизите върху тютюневите изделия. 
Актуализацията на бюджета ще бъде обсъдена и на Коалиционен съвет днес. Партньорите в управлението ще разговарят 
и за отношенията със Северна Македония както и поисканото оръжие от Украинска страна. 
 
√ Министерството на туризма очаква силен летен сезон 
По-силен сезон от миналогодишния, който ще доближи нивата от 2019 година - такива са прогнозните очаквания на 
Министерството на туризма в началото на лятото. 
По думите на министър Христо Проданов, България ще компенсира отсъствието на летовници от Русия и Украйна с туристи 
от други европейски държави. 
В момента цената на една нощувка в 4-звезден хотел ол инклузив в курорта "Златни пясъци" е на цена от 50 евро на човек. 
Увеличението в сравнение с миналата година е по-малко от 10 процента. 
"Има завишение на цените на рецепция за индивидуални туристи. Там завишенията са по-драстични, достигат до 15 
процента и това неминуемо ще се отрази върху пакетите", казва проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа 
камара. 
В един от хотелите край Варна отчитат спад на резервациите. Заетостта тук е между 40 и 60 процента при база от 500 легла. 
Ковид пандемията от последните две години пък е променила навиците на туристите. Те все по-малко се възползват от 
ранните записвания заради несигурността. 
"Сега сме свидетели на last minute записвания, т.е в последната минута и без туроператори, директно на 
електронните платформи. Записванията са много малко напред и в последния момент хората се записват по ред 
причини, една от които е и войната", казва Атанас Карагеоргиев, хотелиер. 
И ако на туристическия бранш му се налага да развива бизнеса си ден за ден, то държавата иска да вложи усилия в 
дългосрочен план. Амбицията е германските туристи да се увеличат от 760 хиляди за миналата година на милион и 
половина през 2023 година. 
"Ще има посещение на експертна група от най-голямата им организация DRV, където членуват около 90 процента от 
всички туроператори в Германия и идеята е отново да доведем тук немците да видят, защото това е 
структуроопределящ пазар, да видят как се развиват нещата", обясни Илин Димитров, председател на 
парламентарната комисия по туризъм. 
България проявява гъвкавост по отношение на туризма, пренасочвайки средствата за реклама, предвидени за руския и 
украинския пазар към други държави, заяви министър Проданов. По този начин страната ни ще компенсира загубите с 
туристи от Централна и Западна Европа, както и от Балканите. 
"Най-добре вървят резервациите от Полша. Започнаха в последно време от Германия доста добре. От Унгария и Чехия 
също ще имаме ръст, Сърбия и Македония. От Израел и Великобритания се наблюдава засилен интерес от 
предходните години", коментира Христо Проданов, министър на туризма. 
Според министър Проданов, България е все още бяло петно на картата на Европа по отношение на къмпинг туризъм. Това 
е причината Министерството на туризма да разработва наредба, която да регламентира местата, подходящи за къмпинг, 
а също и кой ще събира таксите - общините или държавата. 
 
√ България и Румъния започват проучвания за 5 нови моста над Дунав 
България и Румъния започват прочувания за изграждане на пет нови моста над река Дунав. Това съобщиха от 
Министерството на транспорта след срещата в Букурещ на българо-румънската работна група по свързаността. 
Министърът на транспорта Николай Събев информира румънския си колега, че България е в готовност за пускането на 
фериботната връзка Русе-Гюргево. 
Събев предложи да се извършва общ граничен контрол в Русе, докато в Гюргево се създадат необходимите условия за 
това. 
 
√ Пристигна първият танкер втечнен газ от САЩ за България 
Пристигна първият танкер втечнен газ от САЩ, съобщиха за БНТ от енергийното министерство. 
По всяка вероятност той ще бъде разтоварен на гръцкия терминал Ревитуса и по газовата връзка край Петрич синьото 
гориво ще пристигне у нас. 
Втората възможна дестинация е турски терминал. Засега подробности за доставените количества не се уточняват. 
 
√ Защо все повече хора излизат от професията? 
Един социален, професионален и психологичен феномен. Масови напускания, масово преквалифициране, изнасяне за 
живот извън големите градове. 
Всички тези процеси наблюдаваме напоследък като следствие на ковид пандемията, психологическите последствия и на 
преформатирането на пазара на труда. 
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"Основната причина е, че в дигиталният живот 2 години онлайн се загуби чувството за свързаност между екипите. 
Промените тласнаха хората към нови сфери, за да намерят себе си. 50 процента от служителите съобщават, че не 
получават уважението, което очакват на работните си места", заяви в "Денят започва" психологът Ани 
Владимирова. 
По думите ѝ е масова практика шефовете да смятат, че щом служителите не казват нищо значи всичко е наред. 
"Трябва да се обърне внимание на фирмената култура, заплащането и гъвкавостта. Средният престой в една компания 
вече е под 3 години. Доминиращият е търсещият работа и работодателят трябва да се приспособи ", допълни експертът по 
човешки ресурси Георги Първанов. 
Вижте още във видеото. 
 
БНР 
 
√ България няма да изпраща оръжия за Украйна 
Премиерът Кирил Петков заяви, че България няма да изпраща оръжие за Украйна. В Садово той увери, че управляващите 
ще се придържат към коалиционното споразумение и страната ни няма да изпраща поисканата с нота от украинския 
посланик военна помощ. 
 
√ Земеделският министър е с охрана от НСО след заплахи за живота му 
До месец се очаква да бъдат изплатени компенсациите на земеделските стопани, чиято продукция беше или напълно, или 
частично унищожена от градушки. Това обяви в Садово министър-председателят Кирил Петков. Той обясни на среща с 
фермерите, че е назначена охрана на министъра на земеделието, защото вече получил първите заплахи за живота си. 
Той обеща, че държавата ще се опита да възстанови сумите максимално бързо, така че производителите да имат време 
отново да засадят нивите си и да изкарат реколта още тази година. 
Кирил Петков информира, че до момента са подадени 39 заявления за обезщетения, които обхващат 2400 декара. 
Припомняме, че заради нанесените щети върху обработваемите площи фермери излязоха на няколкодневни протести 
миналата седмица като блокираха  движението по пътя от Пловдив към Хасково. 
Земеделците твърдят, че между 70 и 80% от продукцията им е унищожена, като засегнатите площи са около 10 000 декара.  
Хората нямат застраховки, тъй като те не покриват унищожената техническа инфраструктура. Освен това много от тях са 
теглили кредити, което ги поставя в опасност от фалити. 
 
√ Променят закони заради актуализацията на бюджета 
Средногодишната инфлация ще бъде 11,9%. Това сочат разчетите на Министерството на финансите, на които се базира 
актуализацията на бюджета от 1 юли. Заради нея се налагат промени в редица закони, като се предвижда поскъпване на 
тютюневите изделия и връщане на ДДС ставките на бирата и виното, сервирани в заведенията, от 9 на 20 на сто. 
При различните видове тютюневи изделия покачването на акциза ще се отрази по различен начин. Неофициално експерти 
изчисляват, че при електронните цигари, които придобиха много голяма популярност у нас, скокът ще е с около стотинка 
за грам никотин без ДДС. При класическите цигари поскъпването може да достигне до 20-25 стотинки за кутия. За първи 
път се въвежда и акциз върху никотиновите течности, като от юли ставката ще е 18 стотинки за милилитър. 
Промени се правят и в Закона за ДДС. Както бе заявено, виното и бирата в заведенията вече ще се облагат с 20% ставка, а 
не с 9% - както се случи като изключение заради Covid кризата. Отново неофициално експерти коментират, че така или 
иначе това изключение не е довело до поевтиняването им в заведенията, така че потенциално поскъпване би било 
"спекулация" от страна на ресторантьорите. 
По-ниско ДДС ще има за енергоносителите, като мярката е насочена за овладяване на инфлацията по линия на високите 
цени на природния газ и петрола. При актуализираните разчети на министерството сортът "Брент" ще се движи при цена 
от сто долара за барел, което е доста над стойностите в настоящата финансова рамка. Инфлационен натиск идва и по линия 
на храните. 
От 1 юли и 1 октомври е заложено очакваното индексиране на пенсиите, за което ще са необходими около 1 милиард и 
400 милиона лева. 
Заедно с пропуснатите приходи заради по-ниското ДДС при енергоносителите и потенциално малко по-високите 
постъпления от косвения налог заради заведенията, общият ефект надхвърля милиард и 600 милиона лева за хазната. 
Дефицитът ще се запази в настоящото съотношение 4,1 % от брутния вътрешен продукт, но номинално вече ще надхвърля 
6 милиарда лева. 
Лимитът на новия дълг се покачва с три милиарда лева до 10 милиарда и 300 милиона лева. Причината е, че тази година 
финансовото министерство ще набере от пазарите необходимата сума за погашения догодина, когато се очаква условията 
за поeмане на нов дълг да са по-неблагоприятни от настоящите. 
Днес актуализацията ще бъде разгледана от социалните партньори, а до края на седмицата - трябва да е внесена за 
разглеждане в парламента. 
 
√ 18,247 млрд. лева са заложени в актуализацията на бюджета на ДОО 
18 милиарда и 247 милиона лева бюджет на Държавното обществено осигуряване са заложени в предлаганата 
актуализация, която социалните партньори ще разгледат днес. Така парите за пенсии през тази година ще са в размер на 
15 милиарда 590 милиона. 

https://bntnews.bg/news/zashto-vse-poveche-hora-izlizat-ot-profesiyata-1197330news.html
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Това ще е достатъчно, за да се осигури актуализация на отпуснатите до края на миналата година пенсии с 10 процента от 
1 ви юли, а също и преизчисляването на трудовите пенсии от 1-ви октомври. 
Двете допълнителни стъпки за повишаване на пенсиите през юли и октомври ще струват милиард и половина лева, в това 
число и Covid добавките от 60 лева. Те стават неразделна част от пенсиите. Същата сума ще получават към пенсиите си и 
хората, които ще се пенсионират след 1 юли. 
От тази дата минималната пенсия за стаж и възраст ще е 467 лева, а максималната - 2000. Социалната за старост - 247 лева, 
а средната ще достигне 666 лева. 
Средно 15% или 136 лева ще добавят към пенсиите си от октомври 718 000 пенсионери след преизчисляване по 
модифицирано швейцарско правило. Така всеки трети пенсионер с отпусната назад във времето пенсия ще доближи 
размера на новоотпусканите. За някои от тези хора увеличението ще е почти 200%. 
От октомври отново се повишава и размерът на максималната пенсия - на 3 400 лева. Над този таван ще останат само 1000 
пенсионери. 
Предлага се - от 1 юли и актуализация на бюджета на НЗОК. Дават се 4 млн. лева допълнително за разкриване на 100 щатни 
бройки в администрацията. Причината - отпускането на помощните средства за хората с увреждания преминава от 
Агенцията за социално подпомагане към Здравната каса. 
С 56 млн. лева се увеличават и здравноосигурителните плащания. 46 млн. лева ще отидат за болнична помощ, а 10 милиона 
- за да се покрие лечението на български граждани в други държави от ЕС през миналата година. 
 
√ Над милиард лева ръст на приходите в НАП към края на май спрямо същия период на 2021-ва 
С повече от един милиард лева са се увеличили приходите в Националната агенция за приходите към края на май спрямо 
същия период на 2021 година, съобщават от ведомството. 
Събрани са над 11 милиарда и 900 милиона лева повече. 
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - 30%. 
Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 6 на сто, а от осигурителните вноски растат 
устойчиво с почти 11 % спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.  
 
√ Донка Михайлова: Общините почти не присъстват в актуализацията на бюджета 
"По какъв начин съкращаването на броя на общините и въвеждането на мандати за кметовете ще подобри 
административното обслужване?" 
Интервю на Таня Милушева с Донка Михайлова 
"Българските общини почти не присъстват в актуализацията на бюджета. Не виждаме очаквани от нас числа." Това каза в 
интервю за БНР Донка Михайлова, заместник-председател на УС на Националното сдружение на общините в България. 
"Очаквахме да видим прословутия и дълго дискутиран фонд за инвестиции в общините, който да има финансово 
обезпечение в актуализирания бюджет, очакваме чрез бюджета да бъде решен сериозен проблем с възнагражденията на 
заетите в сектор здравеопазване, очаквахме да видим законови мерки за компенсиране на ръста на цените на 
енергоносителите и строителните материали. Конкретни числа не виждаме." 
Социалните институции ще изпитат сериозни затруднения до края на годината, поясни Донка Михайлова и подчерта, че 
постъпленията в общините на този етап са около планираните в бюджетите, но разходите надхвърлят значително 
планираните. 
Наложи се негласната практика проектите на общините да бъдат облагани с корекции от 10%, коментира Донка Михайлова 
в предаването "Преди всички". По думите ѝ проблемът с европроектите не е свързан само с финансовите корекции, но и 
с ръста на строителните материали, защото сметките по тези проекти са правени преди 1-2-3 години, а от началото на 
годината досега увеличението е малко под 50%. 
"В настоящия момент много изпълнители, много строители просто отказват да изпълняват проектите. Чакаме бързо 
решение по темата." 
По темата с предложеното намаляване на броя на общините Михайлова коментира, че една реформа трябва да доведе до 
подобряване на качеството и попита по какъв начин съкращаването на броя на общините и въвеждането на мандати за 
кметовете ще подобри административното обслужване на гражданите. 
"Как гражданите в малките общини – отдалечени, транспортно трудно достъпни, ще получат по-добра услуга с такива 
стъпки? Ние нямаме отговор на въпроса защо административната реформа ще бъде извършена само на ниво местна 
власт – там, където българските граждани дават най-високо доверие. Една такава реформа ще доведе ли до намаляване 
на броя на депутатите и въвеждане на мандатност?" 
"Не бихме искали да вярваме, че чрез тази стъпка се цели някакво служебно предимство на партии, които досега нямат 
своето представителство в местната власт", изтъкна Михайлова. По думите ѝ такава стъпка би лишила от преизбиране 
много от най-авторитетните български кметове. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Израелското правителство изгуби ключово гласуване в парламента 
Израелското многопартийно правителство загуби ключово гласуване в парламента, предаде ДПА. 
Агенцията отбелязва, че това е намалило още повече шансовете за продължително просъществуване на управляващата 
коалиция, която се състои от цели осем формации. 
Гласуването бе за това дали израелското законодателство да се прилага за еврейските заселници в окупираните 
палестински територии, уточнява БТА. 

https://bnr.bg/post/101658308


10 

 

Съответният закон датира от 1967 г., когато Израел превзе по време на Шестдневната война Западния бряг на река Йордан, 
Източен Ерусалим и Ивицата Газа (от която впоследствие се изтегли). Предвидено е обаче той да бъде подновяван на всеки 
пет години. 
Законът бе подкрепен от 52 депутати, но 58 техни колеги гласуваха против. Това означава, че действието му ще изтече в 
края на този месец. 
Израелският министър на правосъдието Гидеон Саар по-рано предупреди, че гласуването може да е ключов тест за 
правителството. 
Кабинетът вече загуби своето мнозинство от 61 места в 120-членния парламент през април, когато един депутат напусна 
управляващата коалиция, включваща и арабска партия. 
В. "Таймс ъф Израел" писа, че ако законът бъде отменен, то престъпници ще може да бягат на Западния бряг без страх от 
преследване. Еврейските заселници на окупираната палестинска територия пък ще се окажат с неясен правен статут що се 
отнася до плащането на данъци и здравните застраховки. 
 
Труд 
 
√ Нова формула за пенсиите от 1 октомври 
Минималната става 467 лв. 
Горният праг става 3400 лв. 
От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени с 10%, а към тях ще бъде прибавена и ковид добавката от 60 лв. В резултат сумите, 
които получават пенсионерите, ще нараснат с между 8,6% и 9,6%, което е по-малко от инфлацията от началото на годината. 
От 1 юли минималната пенсия става 467 лв., предвижда актуализацията на бюджета, подготвена от Министерството на 
финансите. Максималната пенсия от 1 юли става 2000 лв., а от 1 октомври - 3400 лв. 
От 1 октомври ще има и нова формула за осъвременяване на пенсиите. Те ще бъдат преизчислени със средния 
осигурителен доход за 12-те месеца преди отпускането им. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 г., ще се 
преизчисляват със средния осигурителен доход за 2007 г. от 398,17 лв. Така определеният размер на пенсиите ще се 
увеличи, като за всяка година след отпускане на пенсията се прилага процент, равен на по-голямата стойност между 
нарастването на средния осигурителен доход и инфлацията. 
 
√ Георги Гьоков обясни как пенсионерите да изчислят с колко ще се вдигнат доходите им 
Как пенсионерите да изчислят с колко ще се вдигнат доходите им. Това обясни пред Нова тв социалният министър Георги 
Гьоков. По думите му има много спекулации по темата. 
„Изчисляваме индивидуалната пенсия по 10% + 60-те лева, твърдо за всички, които нарекохме COVID добавка”, обясни 
министър Гьоков. Това е предложението на МТСП и НОИ пред НС. 
„Тук трябва да добавим и корекционните добавки. Става въпрос от 50 стотинки до към 60 лева. Така по сметките 
минималната пенсия ще стане 467 лева”, обясни министър Гьоков. 
„Ако някоя пенсия остане под 467 лева, пенсионерът все пак ще получава 467 лева. Идеята ни е да запазим покупателната 
способност във времена на инфлация”, обясни социалният министър. 
Предложението на социалното министерство за определяне на минималната работна заплата е тя да се изчислява като 
50% от средната, обясни министър Гьоков. 
„По наши сметки се пада около 770 лева. От 1 януари ще приложим това правило. Настояването ни беше това да се случи 
от 1 юли. Не знам как ще се развие инфлацията, но смятам, че някъде около 800 лева ще се наложи да бъде минималната 
работна заплата от януари 2023 г.”, изчислява министърът. 
 
√ Лидия Шулева: Все повече отиваме към плащане на пенсиите от данъци 
"Някои от дисбалансите в пенсионната система ще бъдат преодолени", смята бившият вицепремиер и министър на 
икономиката и на социалната политика Лидия Шулева относно заявените повишения от юли и преизчисление от октомври. 
По думите й, отпуснатите до 2008 г. пенсии изостават сериозно.  
"Изкривяванията в пенсионната система се задълбочават. Сериозна груба административна намеса в осигурителните 
отношения доведе до доста сериозни несправедливости в самата система. Сега се правят опити да се изправят някои от 
тези неща", каза тя по БНР. 
"Осигуровките много отдавна покриват много малка част от необходимите средства за плащане на пенсиите. Хората, които 
работят, намаляват, било по демографски причини, било поради емиграция. Все повече ние отиваме към система на 
плащане на пенсиите от данъци. С тези увеличения на пенсиите дефицитът в НОИ ще се увеличи – може би до 60% ще 
стигне и повече", коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката. 
Това намалява възможностите на бюджета да финансира други системи, допълни Лидия Шулева. 
По думите ѝ в кризисни ситуации трябва да има мерки към най-уязвимите групи, а пенсионерите безспорно са такава 
група. "Пенсиите в България са много ниски и правителството и обществото не могат да оставят огромна група хора да 
мизерстват", подчерта тя. 
По темата с минималната работна заплата Лидия Шулева отбеляза, че МРЗ се свързва с редица социални плащания, а това 
"винаги е било проблем", в годините назад са били правени опити за разделянето на тези плащания, а сега отново се върви 
в тази посока. 
Според Шулева е трябвало да има целенасочено и фокусирано подпомагане вместо увеличаване на МРЗ. 
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Мерки като нулев ДДС за хляба няма да доведат до поевтиняването му, мярката с 25 стотинки за бензин също е безсмислен 
разход за бюджета, защото е насочена към всички, изтъкна Лидия Шулева. 
"Има хора със скъпи коли, които нямат нужда от тези 25 стотинки. Раздаването на калпак е най-лесното, но то няма да 
доведе нито до антиинфлационен, нито до антикризисен резултат." 
Според Шулева ваучери за уязвимите групи, които да служат както за храни, така и за консумативи и лекарства, биха били 
по-ефективна мярка. 
 
√ Без данък за доходи под определен праг 
Мерките на правителството ни отдалечават от еврото, смятат от БАН 
Намаляването на ДДС за хляба няма да има ефект, посочват икономистите 
Трябва да бъде насърчена икономиката 
Въвеждане на необлагаем минимум за доходите на гражданите като мярка за подкрепа на покупателната способност на 
домакинствата, предлагат икономистите от БАН. Това е сред препоръките към властта, посочени в Годишния доклад за 
2022 г. на Института за икономически изследвания към БАН. 
За въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната заплата от доста време настояват и от КНСБ, като според 
президента на синдикалната организация Пламен Димитров тази тема трябва да присъства при подготовката на бюджета 
за 2023 г. При разработването на антикризисните мерки на правителството, които ще влязат в сила от 1 юли, и от БСП 
предложиха минималната заплата да е без данъци, но в крайна сметка тази идея не беше включена в предложените от 
кабинета на Кирил Петков промени. 
Според икономистите от БАН предложените от правителството антикризисни мерки може да доведат до покачване на 
инфлацията и по-голям бюджетен дефицит и в резултат да спънат България за влизане в еврозоната от януари 2024 г.  
“При провеждане на антиинфлационни мерки от страна на правителството, ключово се явява развиването на 
производствения капацитет на реалния сектор за осигуряване на по-високи доходи, докато тяхното базиране предимно на 
компенсирането на загубата на покупателна способност поради по-високите цени може да доведе до макроикономическа 
дестабилизация и фискална неустойчивост. Така се създават условия за едновременно ускоряване на инфлацията и 
неблагоприятно развитие на бюджетните показатели, което би се отразило върху декларираната цел за присъединяване 
към еврозоната през 2024 г., ако се запазят сегашните Маастрихтски критерии”, пише в Годишния доклад на Института за 
икономически изследвания към БАН. 
Според икономистите използването на промени в косвените данъци - ДДС и акцизи, като антиинфлационен инструмент 
зависи от механизмите на правителството да контролира цените, които, с изключение на административно определяните 
цени, са почти нулеви. Промени в данъчните ставки трябва да се основават на цялостна визия за структурата на данъчната 
система в страната и не може да се използват като антиинфлационен инструмент, чийто ефекти са ограничени и до голяма 
степен зависят от наличието на сиви практики в съответните сектори на икономиката, пише в доклада на БАН. 
Вместо намаляване на ДДС от БАН посочва, че въздействие върху високите цени може да се окаже чрез ефективен контрол 
върху цените на горивата, енергийните ресурси, стоките от малката потребителска кошница и медицинските услуги, при 
съмнения за ценова спекула. 
Вместо хората просто да бъдат компенсирани за нарастващата инфлация, което води до още по-голямо покачване на 
цените, икономистите препоръчват да бъде насърчена икономиката в страната. Според икономиките от БАН това може да 
стане с подкрепа на международната конкурентоспособност на българските фирми чрез засилване на експортното 
кредитиране и застраховане. Необходими са и специални мерки за активизиране на инвестиционната среда в страната. 
От БАН препоръчва да бъдат предприети действия за утвърждаване на капиталовия пазар като канал за привличане на 
инвестиции, а малките и средни фирми да бъдат стимулирани акциите им да бъдат търгувани на фондовата борса. При 
актуализация на държавния бюджет трябва да се заложи на по-предпазлива разходна политика, която да е в състояние с 
акумулираните приходи да покрие непредвидени разходи във връзка с усложнената международна обстановка, посочват 
от БАН. 
 

 
 
√ Борис Джонсън оцеля при вот на доверие в собствената си партия 
Британският премиер Борис Джонсън оцеля днес при вот на доверие в управляващата Консервативна партия заради 
скандала "Партигейт", предаде Ройтерс. 
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211 консерватори от Камарата на общините са подкрепили Джонсън. 148 техни колеги са гласували против премиера и 
лидер на партията. 
Резултатите бяха разгласени от председателя на групата на консерваторите в долната камара на британския парламент 
"Комитет 1922" Греъм Брейди. "И следователно мога да обявя, че парламентарната група на партията има доверие в Борис 
Джонсън", каза Брейди, цитиран от ДПА. 
Сега британското правителство може да "продължи напред", заяви самият Джонсън. Той определи резултата като 
убедителен и даде да се разбере, че няма никакво намерение да свиква предсрочни избори. 
В първа правителствена реакция, министърът на образованието Надим Захауи каза заяви малко преди това, че премиерът 
е постигнал представителна победа, предаде Ройтерс. "Надявам се, че можем да теглим чертата под (този въпрос) и да се 
съсредоточим върху изпълнението" на своите управленски задачи, заяви той. 
"Време е да продължим напред", каза в същия дух министърът на финансите Риши Сунак. Той добави, че още утре 
правителството отново ще се захване със своята задача да постигне икономически растеж и да осигури по-добри 
обществени услуги. 
Министърката на външните работи Лиз Тръс и редица други членове на кабинета също приветстваха резултата от 
гласуването и казаха, че е време да продължат своята работа. 
Фондовите пазари реагираха положителна на новината. Британската лира не само запази спечелените позиции за деня, 
но и курсът й се повиши с 0,34 процента спрямо долара (до 1,253 долара за една лира), след като стана ясно, че Борис 
Джонсън остава премиер. 
Обявяването на голям брой депутати консерватори срещу Джонсън обаче говори за сериозен бунт в партийните редици, 
отбелязва Ройтерс. 
Британският премиер оцеля с подкрепата на 59 процента от членовете на Камарата на общините от управляващата 
формация. За сравнение, неговата предшественичка на поста Тереза Мей получи при вот на доверие през 2018 г. 
подкрепата на 63 процента от депутатите консерватори. Тя обаче бе принудена в крайна сметка да подаде оставка по-
малко от шест месеца по-късно, припомня Ройтерс (б. ред.: агенцията първоначално посочи, че Тереза Мей е била сменена 
седем месеца по-късно). 
ДПА отбелязва, че нов вот на доверие към Борис Джонсън не може да има поне една година. Много политически 
коментатори обаче казаха, че загубата на доверието на цели 148 депутати от собствената му партия може да отслаби 
неговите позиции. 
Проучванията на общественото мнение отреждат преднина на левоцентристката Лейбъристка партия пред управляващите 
консерватори, отбелязва Асошиейтед прес. Очаква се основната опозиционна сила да спечели частичните избори в два 
едномандатни избирателни района този месец, които бяха свикани, след като депутати от партията на Джонсън бяха 
принудени да се оттеглят заради секс скандали. 
Вотът на доверие до голяма степен бе предизвикан от нарастващото обществено недоволство във Великобритания от 
премиера след поредица разкрития за нарушаване на правилата и партита в неговата канцелария по време на локдауните 
в страната заради коронавируса, посочва ДПА. Тогава правителството призоваваше хората да си стоят у дома и да избягват 
социалните контакти. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът и СБ очертаха амбициозен сценарий за догонващ ръст на БВП до средноевропейски нива в следващите 15 
г. 
Амбициозен сценарий за значителен растеж на българската икономика очерта премиерът Кирил Петков по време на среща 
с представители на Световната банка. Акцент в дискусията в Министерския съвет бе също темата за намаляване на 
неравенствата чрез стратегии за подобряване на грижите в системата на здравеопазването, социалните услуги и 
образованието. 
Министър-председателят посочи сериозния потенциал на партньорство със Световната банка. По думите му финансовата 
институция може да бъде полезна на страната ни не само с качествената консултантска дейност, но и при реализирането 
на проекти. 
На срещата в детайли бяха обсъдени възможностите България да удвои и задържи високите си темпове на растеж през 
следващите 15 години, за да достигне бързо до средноевропейските нива на доходи. Това обаче изисква: дълбоки 
структурни реформи, които да повишават потенциала за растеж; засилване на интеграцията на уязвимите групи и преход 
към зелена и цифрова икономика. 
В рамките на дискусията бяха посочени четири приоритетни области на сътрудничество, които биха могли да отключат 
потенциала за икономически ръст на България. Става сума за надграждане на институциите и подобряване на доброто 
управление; повишаване на производителността на труда, уменията и пригодността за работа за всички; укрепване на 
публичните разходи с цел подобряване на предоставянето на услуги и повишаване на устойчивостта на модела на растеж. 
 
√ 11.9% инфлация и 10.3 млрд. лв. лимит на дълга предвижда проектът за актуализация на бюджета 
Промените се налагат поради поредицата шокове върху пазарите на енергоносители, горива и суровини и 
нарушените вериги за доставки след избухването на конфликта в Украйна, пише в мотивите на Министерство на 
финансите 
Средногодишната инфлация ще достигне до 11.9%, а лимитът на нов държавен дълг се повишава до 10.3 милиарда лева. 
Това става ясно от прогнозата, на базата на която са направени изчисленията за актуализацията на държавния бюджет от 
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1 юли. Проектозаконът с промените, мотивите и докладите към тях е публикуван на сайта на Министерството на финансите 
за обществено обсъждане. 
Както още в петък министърът на финансите Асен Василев анонсира в парламента, лимитът на нов държавен дълг се 
увеличава с още три милиарда лева, тъй като е по-разумно и парите за погашения догодина да бъдат набрани тази година 
от пазарите. Така сумата се добавя към настоящия лимит от 7.3 милиарда лева. 
В мотивите е записано, че промените се налагат поради поредицата шокове върху пазарите на енергоносители, горива и 
суровини и нарушените вериги за доставки след избухването на конфликта в Украйна, които промениха 
макроикономическата среда и стопанските перспективи и създадоха значителни рискове за редица сектори на 
икономиката. Европейският съюз и в частност България се сблъскват със значителен скок на цените, както на петрола, 
природния газ и електрическата енергия, така и на цените на основни хранителни продукти, породен от нарасналото 
търсене в европейски и световен мащаб. От друга страна, тези шокове доведоха и до допълнително ускоряване на 
инфлацията при голяма част от стоките, което застрашава хората с ниски доходи и може да увеличи значително групата на 
лицата с доходи под линията на бедност. Също така са влошени перспективите пред бизнеса, като в редица сектори 
високите цени на енергоносителите заплашват конкурентоспособността и нормалното функциониране на стопанските 
субекти. 
Със законопроекта се предвижда спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните 
последствия от нарастващите цени на горивата и енергията, съответно нарастващия инфлационен натиск върху най-
засегнатите групи от обществото и бизнеса. Целта е да се подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на 
безпрецедентна криза, породена от военните действия в Украйна и да се смекчат сътресенията, предизвикани от високите 
цени на енергоносителите и суровините за уязвимите групи от обществото и за икономиката на България. 
В законопроекта за актуализация на бюджета е направена детайлна разбивка на ефекта от антикризисните мерки, 
свързани с намаляване на ДДС ставката при енергоносителите от 20 на 9 на сто и на хляба до нула. Заедно с увеличените 
разходи за пенсии общият ефект става 1,645 милиарда лева. 
Заетостта ще продължи да се увеличава, смятат от Министерството на финансите. По отношение на инфлацията, която идва 
основно по линия на храните и енергоносителите, прогнозата е, че средногодишна ѝ стойност ще достигне 11.9%, а 
основните рискове по прогнозата идват по линия на развоя на конфликта в Украйна. 
С актуализираните разчети се очаква нетно приходите по консолидираната фискална програма (КФП) да нараснат с над 
1,645 млрд. лв. (1.1 на сто от прогнозния БВП), като принос за това имат основно по-високите от първоначално планираните 
данъчни постъпления и очакваните по-високи приходи в частта на сметките за средства от ЕС. В одобрения от Съвета на ЕС 
План за възстановяване и устойчивост на Република България бе договорения профил на плащанията в рамките на 
техническите консултации с ЕК, в който е предвидено през 2022 г. България да получи по-високи от планираните грантове 
от ЕС. 
В частта на разходите и вноската в общия бюджет на ЕС актуализираната фискална рамка по КФП обвързва допълнителните 
разходи по бюджетите на държавното обществено осигуряване, респективно НЗОК, свързани с мерките в пенсионната 
сфера, както и необходимият ресурс за компенсациите към крайните потребителите физически лица на горива, залегнали 
в антикризисния пакет, и други мерки, в т.ч. за подкрепа на уязвимите сектори в селското стопанство във връзка с разходите 
за подкрепа по Временната рамка за мерки за държавна помощ при подкрепа на икономиката поради военните действия 
в Украйна и по линия на съществуващите държавни помощи за хуманно отношение към животните, увеличение на 
трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните и лечебните заведения, чиито ръководители са 
второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и в здравните кабинети в държавните и 
общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, по-висок от планирания за 
годината размер на вноската на България в общия бюджет на ЕС, икономии в някои планирани разходи и други. Нетният 
ефект в разходите по КФП от посочените промени възлиза на увеличение на годишния разчет за 2022 г. с 1 973,3 млн. лв., 
което представлява 1,3 на сто от прогнозния БВП за годината. 
Посочените нетни ефекти в приходите и разходите по КФП са разчетени при запазване на заложената целева стойност по 
отношение на размера на дефицита по КФП, отнесен към прогнозния БВП за 2022 година, като съответно салдото по КФП 
за 2022 г. се предвижда да бъде отрицателно в размер на 4.1 на сто от прогнозния БВП. 
Проектът за актуализация на бюджета ще бъде обсъден на Коалиционен съвет утре, а сред другите теми са изготвяне на 
управленска програма, за което настояват БСП и "Демократична България", и отношенията със Северна Македония, 
съобщи БНР. 
Проектозаконът за актуализация на бюджета ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
 
√ Икономистите на БАН: Очаква ни стагфлация при задълбочаване на военния конфликт в Украйна 
БВП да спадне до около 2% през 2022 г., да нарасне до 3.5% през 2023 г. и да се ускори до 4.4% през 2024 година, 
прогнозират от Института за икономически изследвания на БАН 
Не само високата инфлация, но и неблагоприятните перспективи пред развитието на бюджетните показатели на страната 
силно ще затруднят присъединяването на България към еврозоната през 2024 г., прогнозират икономистите на БАН в 
годишния си доклад. Според тях, в по-оптимистичен план, бързото разрешаване на конфликта в Украйна и активизирането 
на програмите, свързани с европейските фондове, могат допълнително да ускорят икономическия растеж, но вероятността 
на практика е ниска. 
В същото време в годишния доклад на Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН за 2022 година 
"Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: Минимални доходи от социални 
трансфери – развитие и политики", който е изготвена въз основа на макроикономическа информация, налична към 30 

https://www.minfin.bg/bg/1558
https://www.minfin.bg/bg/1558
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април 2022 г., се уточнява, че рисковете от възможна ескалация на конфликта между Русия и Украйна и евентуалното му 
прерастване от локален в глобален и последиците ще бъдат от такова естество, че ще обезсмислят всякакви прогнози и 
затова няма да бъдат разглеждани. 
Икономистите от БАН смятат, че е голяма е вероятността българската икономика да стагнира през 2022 г. - при 
задълбочаването на военния конфликт в Украйна, стагфлацията е напълно възможен сценарий, тъй като по-високите цени 
на енергийните ресурси едновременно оскъпяват и правят неконкурентно производството при свиване на външните 
пазари. Очакванията на бизнеса също са в посока на понижаване на икономическия растеж, влошаване на бизнес средата 
при по-ниски реални фирмени приходи и растящи разходи. 
Докладът на ИИИ при БАН се състои от 3 части. В първата се анализира икономическата среда в глобален и регионален 
аспект, представят се оценки и очаквания за основните макроикономически параметри на развитието на България до 2024 
г. Във втората част се прави анализ на макроикономическата ситуация и провежданите икономически политики по основни 
сектори през изминалата 2021 г., като се дават и предложения за тяхното усъвършенстване. Третата част включва 
специалния фокус на доклада, който тази година е на тема: Минимални доходи от социални трансфери – развитие и 
политики. 
Във втората част - Макроикономически прогнози за развитието на България до 2024 г. икономистите от БАН очакват 
реалният растеж на БВП да намалее до около 2% през 2022 година, да нарасне до 3.5% през 2023 година и да се ускори до 
4.4% през 2024 година, когато се предвижда България да се присъедини към еврозоната. 
Вследствие на рязко ускорената инфлация през последните месеци, БВП в номинално изражение ще надхвърли 150 млрд. 
лв. през настоящата година, което представлява увеличение с повече от 15% спрямо предходната година. В средносрочен 
план, икономическият растеж в България ще остане около 3.5-4.5% годишно и плавно ще се възстанови до средните нива 
от преди пандемията. 
 

 
 
Глобалните рискове, свързани с инфлацията 
са несиметрични и определено са във възходяща посока, а България ще е по-скоро „вносител на инфлация“. Тук влияние 
ще оказва не само нестабилната икономическа среда, но и натрупаната в предишните години огромна ликвидност и 
високите нива на публична задлъжнялост, водещи до високи инфлационни очаквания. Рисковете конкретно в България се 
увеличават от липсата на парични инструменти за противодействие. 
Според икономистите на БАН, инфлацията за целия прогнозен период (2022-2024) ще бъде по-висока от обичайната през 
последните години, като прогнозата е да e особено висока – близо 14% на средногодишна база, през 2022 г. Заетостта в 
страната ще продължи да се определя от темпа на икономическия растеж при ограниченията, зададени от демографската 
ситуация в страната, докато безработицата се очаква леко да нарасне т.г., а впоследствие да спадне до обичайните си 
равнища от около 5% при преодоляване на процесите на стагфлация в икономиката. 
Възстановяването на икономическата активност 
се дължи на динамиката на вътрешното търсене, върху която положителен ефект оказаха предприетите фискални мерки, 
докато инвестициите отбелязват реален спад от 11% за 2022 година. Подхранван от изнасянето на капитали, този 
неблагоприятен процес е индикация, че бизнес доверието в българската икономика е свито следствие на наслагващите се 
негативни шокове по линия на повишаващата се инфлация, ефектите от пандемията от COVID-19 и регионалните 
геополитически турбуленции. Измерената инфлация през първите месеци на т.г. надвишава значително средната в ЕС и 
еврозоната, което поставя под риск в средносрочна перспектива изпълнението на критерия за ценова стабилност за 
присъединяването ни към еврозоната в сегашния му вид и провокира по-висок вътрешен инфлационен растеж у нас. 
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Неблагоприятната тенденция, според учените, се отнася и за конвергенцията към еврозоната, като през 2021 г. България 
изостава от средните темпове на растеж на БВП на човек от населението за ЕС. Съпоставката с Румъния показва, че 15 
години след присъединяването ни към ЕС, БВП на човек у нас изостава с 40% спрямо румънския, което ни оставя трайно на 
последно място сред останалите държави-членки. 
 

 
 
Реалният БВП на човек от населението на България през 2021 г. възлиза на 6690 евро, което е увеличение с 4.9% спрямо 
2020 г. Средният реален БВП на човек от населението в ЕС през 2021 г. възлиза на 27 800 евро, което е увеличение с 5.4% 
спрямо 2020 г. и показва, че България изостава от средните темпове на растеж на показателя за ЕС. В същото време, 
реалният БВП на човек от населението в Румъния възлиза на 9380 евро и нараства с 6.3% на годишна база. 
Икономистите от БАН прогнозират, че 
бюджетните приходи до 2024 г. ще се запазят около 39% от БВП 
следствие на растящата инфлация и предприетите дискреционни мерки в областта на социалната и доходната политика, 
осигуряващи по-високи постъпления по данъците върху доходите и социалните осигуровки. Предвид текущите параметри 
и евентуалната актуализация на бюджета в средата на годината, много е вероятно делът на разходите по консолидираната 
фискална програма да достигне почти 50% от БВП през 2022 г., смятат учените. Очакванията са бюджетният дефицит в края 
на 2022 г. да възлезе на -5% от БВП и постепенно да се свива до 3% от БВП до 2024 г. При подобно развитие на бюджетните 
показатели, присъединяването на страната към еврозоната през 2024 г. изглежда силно затруднено при запазване на 
сегашните параметри на Маастрихтските критерии, се казва още в доклада на ИИИ. 
В темата на фокус: Минимални доходи от социални трансфери – развитие и политики 
се акцентира върху положителните и отрицателните страни на минималните доходи от социални трансфери. Минималните 
доходи от социални трансфери в темата на фокус се разбират като: 
- парични доходи с гарантирани от държавата минимални размери; 
- с подчертано социални функции и предоставяни целево чрез системата за социална защита по линия на социалното 
осигуряване или на социалното подпомагане; 
- с регулярен характер, а не еднократни или епизодични; 
- държавата пряко определя целите, условията за достъп, механизмите за формиране и равнищата на съответните доходи, 
и управлява достъпа и предоставянето на тези защитени доходи. 
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Икономистите от БАН отчитат, че развитието на минималното дневно обезщетение за безработица е съпроводено с повече 
слабости, отколкото с позитивни страни. Вероятната причина за това е фактът, че то има предимно наказателен характер 
за доброволно напусналите работа или за провинения, като България е сред малкото европейски страни без механизъм 
за неговото формиране и актуализиране. 
В областта на минималните пенсии се очертава силният субективизъм при определяне на техния размер, сериозната 
диспропорция в съотношенията им със средното равнище на пенсиите, средният разполагаем доход на семейство и 
линията на бедност. В същото време, България изостава от почти всички държави-членки от ЕС по размер на минималните 
пенсии. 
Позитивните страни в областта на минималните пенсии се изразяват в наличието на законов механизъм за 
осъвременяване, изразен във възстановяване на политиката на индексация по т.нар. „швейцарско правило“ и наличието 
на ясни правила за съвместимост при получаването на пенсионните доходи. 
При месечните семейни помощи за деца и помощта за отглеждане на дете до 1 година се наблюдава непоследователна и 
ограничена (пестелива) политика по определяне на техните размери, независимо че тези социални плащания имат за цел 
да стимулират раждаемостта. Налице е субективизъм при ежегодното определяне на размера на месечното плащане и 
при фиксирането на доходна граница за достъп до тази социална защита на семействата. 
Като позитивни страни могат да се посочат въвеждането на междинна доходна група с намален размер на месечните 
семейни помощи за деца и елементи на данъчно кредитиране на семействата, които не покриват доходния тест за достъп 
до семейни помощи за деца. 
Докладът може да бъде прочетен тук! 
 
√ Преходът се случва и в България, макар и по-бавно, отколкото ни се иска 
"У нас все повече виждаме успешни примери за партньорства при образованието, научните достижения и бизнеса", 
заявява доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 
Доц. д-р Атанас Георгиев ще бъде специален гост на конференцията Green Transition 2022. За втора поредна година 
събитието ще фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, 
устойчиво развитие и декарбонизация - цел, важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. 
"Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" ще се проведе на 10 юни от 9 ч. сутринта в Sofia Event 
Center. 
- Г-н Георгиев, вие следите колко стремглаво се движи светът и отвсякъде вече се говори за зелени политики и устойчиво 
развитие. Това случва ли се в България и как виждате вие прехода тук? 
- Преходът се случва и в България, макар и по-бавно, отколкото ни се иска. През последните две десетилетия България 
въведе редица политики на Европейския съюз, свързани с развитието на енергетиката и прехода ѝ към нисковъглеродно 
бъдеще. В националния пазар бяха осъществени редица инвестиции, свързани с изграждане на нови енергийни мощности, 
с подобряване на енергийната ефективност на сградите, с декарбонизация на индустрията и енергийния отрасъл. Промени 
се и начинът на мислене както отстрана на бизнеса, така и от страна на домакинствата, даже отчасти и при политиците. 
Голяма част от зелените инвестиции вече се случват не защото така трябва или защото има осигурено европейско 
финансиране, а поради осъзнатия избор на все по-голяма част от обществото, че трябва да работим и живеем по-
устойчиво. 
Разбира се, този процес беше съпътстван и от някои грешки. Инвестициите можеше да се случат по-бързо, да се вложат 
по-ефективно и с по-малък обществен разход. Това не трябва да ни обезсърчава, но сме длъжни в следващите си действия 
да отчетем грешките до момента и да ги поправим. Шанс за това ни дават и новият програмен период с европейско и 
национално финансиране на редица мерки за декарбонизация, Планът за възстановяване и устойчивост, както и все по-
активното участие от страна на финансовия сектор за осигуряване на прехода. 
Необходимо е и да се замислим какви ще са конкурентните предимства на българския бизнес и на държавата ни като цяло 
в един нов свят, в който устойчивостта се превръща в основна ценност. Именно в тази посока според мен трябва да насочим 
и усилията ни - да се опитаме да намерим мястото си в света в този нов контекст. 
- На какви технологии трябва да наблегне човечеството днес, за да осигурим спокойното и успешно бъдеще на децата 
ни? 
- Светът и обществото ни са в енергиен преход, откакто са започнали да използват биомаса за огрев в най-древни времена 
и опитът до момента показва, че с навлизането на всяко ново знание и технология ние се адаптираме, така че да сме по-
ефективни в потреблението си. След масовото използване на въглищата и петрола, природния газ и ядрената енергия, сега 
очевидно е дошло времето за по-масово навлизане и на високотехнологичните възобновяеми източници като 
фотоволтаиците, вятърната енергия и други. 
Основното предизвикателство при всеки енергиен преход е как той да се случи по-справедлив начин, как да се съхрани 
стойността на вече изграденото и как да се финансира всяка нова инвестиция. Ако основната ценност, която иска да следва 
глобалното общество днес е декарбонизация на живота ни и по-специално на енергийното ни потребление, то трябва да 
заложим това и като основен принцип в новите инвестиции. 
Голямото предизвикателство според мен е не толкова кои да са технологиите на бъдещето, а как всички по света да се 
съгласят за някои основни принципи - например поставяне на цена за въглеродните емисии. Въпреки всички 
предизвикателства през последните няколко години, ние все пак живеем в един глобализиран свят. Това означава, че 
принципите на глобалната икономика трябва да важат по един и същи начин във всяка отделна държава и във всеки 

https://www.iki.bas.bg/files/Doklad_2022-1.pdf
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национален, регионален или континентален пазар. Вярвам, че и това скоро ще се случи и това е основната отговорност на 
всички политически лидери по света. 
Надявам се, че не само на срещата COP27 в Египет през ноември, но и на всеки друг световен форум през следващите 
месеци това ще е една от основните теми, по които да се търси съгласие. И не трябва да забравяме, че освен технологии, 
са необходими икономически и социални механизми, които да осигурят не само технологичния, но и социалния преход 
към по-устойчиво потребление на енергия и ресурси. 
- Как виждате вие развитието на Европейската зелена сделка? Дали индустрията и бизнесът могат да постигнат 
значителен напредък в зелените политики в следващите десетина години? 
- Политиците, бизнесът и гражданите в отделните държави в Европейския съюз вече ясно показаха, че европейската зелена 
сделка е не просто политика на хартия, а нов начин на мислене за голяма част от обществото. За Европейския съюз ще е 
предизвикателство не толкова да постигне своите собствени цели, а да убеди останалата част от света, че Зеленият преход 
е безалтернативен. Голяма част от бизнеса в Европейския съюз е част от глобални вериги на добавената стойност. Както 
вече посочих, ако няма общи глобални правила за декарбонизация на индустрията и икономиката като цяло, това ще 
доведе до забавяне на прехода към по-устойчиво развитие. 
Хубаво е, че виждаме все повече примери за това как европейските институции, банки, индустриални предприятия и 
бизнесът като цяло не само промотират извън рамките на Съюза този нов начин за правене на бизнес, но се опитват да 
намерят и финансовите механизми за подпомагане на останалата част от света да поеме по този път. А някои актуални 
събития като войната в Украйна и налагането на ограничения върху вноса на нефт и газ ще доведат до още по-голям стимул 
за търсене на алтернативи. 
Към тези актуални фактори можем да причислим и високите цени на енергията през последната една година, които освен 
негативния ефект в краткосрочен план върху всеки бизнес са и много силен допълнителен стимул за търсене на 
възможности за автономно производство и потребление на енергия. Това вече ясно се забелязва и в България, където 
множество компании инвестираха в собствено производство на възобновяема енергия като една от мерките за 
гарантиране на предвидими енергийни цени през следващите години. В този процес ролята на политиците също е важна, 
защото те трябва да осигурят безпроблемно включване на новите източници и да подпомогнат всеки потребител в 
усилията му да си осигури собствено производство на енергия. Хубаво е че вече виждаме някои конкретни действия и в 
тази посока. 
- "Преходът без ценни суровини е невъзможен", твърдят някои експерти. Съгласен ли сте с това твърдение? Къде 
виждате ролята на университетите в подготовката на кадри за суровинната индустрия? 
- Най-ценната "суровина" винаги са хората. Благодарение на инициативността на хората, науката и иновациите, както и на 
усилния труд на сегашното и предишните поколения, ние можем да се похвалим с достиженията на съвременното 
общество. Опитът до момента показва, че човечеството успява да се адаптира при разминаването на търсенето и 
предлагането за даден ресурс, като с помощта на технологиите намира алтернативи, които са не по-малко добри. 
Наистина, в момента и енергийният преход е засегнат от високите цени на металите и суровините като цяло, но това може 
да се разглежда и като катализатор за още по-смели технически решения, които до момента не са били приложени в по-
масов мащаб. 
Ролята на университетите е както да подготвят младите хора за професиите на бъдещето, така и да намерят търговско 
приложение на най-новите достижения на науката, които биха могли да помогнат за декарбонизацията на енергийното ни 
потребление. Този процес не може да се случи без в него активно да участват и индустриалните компании със своите 
развойни звена и с протегната ръка към научната общност за съвместно търсене на решения на най-сериозните 
предизвикателства. Хубавото е, че и в България все повече виждаме успешни примери за такива партньорства, които водят 
до обезпечаване на професиите на бъдещето и до комерсиализацията на научни изследвания в партньорство с бизнеса. 
- Очертава се интересен път за ESG политиките на компаниите и устойчивото развитие занапред. От позицията, която 
заемате, и вашия натрупан опит, какъв съвет бихте дали на компаниите, които тепърва научават какво точно означава 
"устойчивост, екология и социални политики"? 
- Съветът ми към всички компании е да не подценяват както предизвикателствата, така и възможностите, които предлага 
Зеленият преход. В момента като че ли компаниите са насочили повече вниманието си към административните мерки, с 
които се въвеждат политиките за устойчиво развитие и настоящите кризи им дават по-малко възможности да мислят за 
конкурентните си предимства в бъдещето. Смятам, че е време да се отдели повече внимание от страна на всеки бизнес за 
стратегическо планиране по отношение на конкурентните предимства в новата глобална среда. 
Важно е ценностите да бъдат и осъзнати, а не само да се следва механично зададеният от регулациите път към устойчиво 
развитие. Винаги има компании и хора, които не вярват в технологичния прогрес и си мислят, че най-доброто вече е 
измислено. В крайна сметка обаче успяват тези, които, вдъхновени от духа на следващата индустриална революция, 
ангажират своите усилия, време, ресурси и въображение за решаване на актуалните предизвикателства. Политиките, 
финансовите инструменти и подкрепата ни като общество би следвало да е точно за тях. 
________________________________________________________________________________________________________ 
Доц. д-р Атанас Георгиев е декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава и като гост-
лектор в курсовете по енергийна дипломация на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи 
на Република България. Член е на управителните съвети в Национална браншова камара "Индустриален клъстер 
Електромобили", Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и Българската асоциация за 
управление и поддръжка на активи и съоръжения. Членува в International Association for Energy Economics и в 
Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ.  
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√ Повишение с 18.37%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 401.75 лв. за MWh с ден за доставка 7  
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 401.75 лв. за MWh с ден за доставка 7 юни 2022 г. и обем от 87 818.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 18.37 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 425.64 лв. за MWh, при количество от 47 221.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 596.80 MWh) е на цена от 377.87 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 325.25 лв. за MWh и количество от 3288.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 285.00 лв. за MWh (3180.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 572.37 лв. за 
MWh при количество от 3524 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 416.63 лв. за MWh при количество от 3475.1 MWh. 
Спрямо стойността от 339.40 лв. (173.53 евро) за MWh за 6 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 7 юни 2022 г. се повишава до 401.75 лв. за MWh (повишение с 18.37 %) по данни на БНЕБ или 205.41 евро за 
MWh. (https://ibex.bg/) 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 782.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 333.27 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      39,22%     2116.15 
Кондензационни ТЕЦ   39,51%    2131.69 
Топлофикационни ТЕЦ   4,35%    234.56 
Заводски ТЕЦ    1,82%    98.22 
ВЕЦ     0,18%    9.79 
Малки ВЕЦ    4,27%    230.54 
ВяЕЦ     2,22%    119.76 
ФЕЦ     7,87%    424.59 
Био ЕЦ      0,56%     30.07 
Товар на РБ         4004.61 
Интензитетът на СО2 е 393g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Повишение на цените по енергийнте борси за вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 229,64 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 221,35 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 229,64 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 244,32 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 214,96 
евро/мвтч. Най-високата цена от 364,57 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 145,72 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 098,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 7 юни ще бъде 221,35 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 159,95 гвтч. Максималната цена ще бъде 292,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 195,32 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 юни е 229,64 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 244,32 евро/мвтч. Най-високата цена от 364,57 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 145,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 854,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 юни на Словашката енергийна борса е 229,64 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 364,57 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 145,72 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 204,02 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и  тя 
ще е 242,55 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 145,72 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 юни е 184,61 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 185,94 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 090,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 228,81 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 145,72 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 183,88 евро/мвтч на 7 юни. Пиковата цена ще бъде 184,79 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 358,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 228,81 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 145,72 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси през месец май демонстрират спад на ценовите нива под 200 евро за MWh  
По-топло време. По-ниски цени. Месец май обикновено е времето на изненадите. Участниците на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ може и да не искат да повярват, но данните се потвърждават – ценовите 
нива леко отстъпват. Тази положителна тенденция може да се очаква през лятото. Високите ценови нива, подкрепяни от 
съветите за пестене на електроенергията може да свали още малко стойностите на енергийните борси. В същото време 

https://ibex.bg/
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участниците на пазара вече следят за всеки необичаен факт намесващ се на пазарите. Фундаменталните фактори остават, 
но самите те вече търпят промени в структурата си и тенденцията за тази промяна ще води в определянето на ценовите 
нива през следващите периоди. 
Като цяло европейските електроенергийни борси през месец май показват, че ценовите нива може да вървят в посока 
надолу. Спадът под 200 евро за MWh през месец май в сегмента „ден напред“ на годишна база е налице. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 22-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 43 932.45 GWh ( 
седмица по-рано 43 560.29 GWh). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 5 юни  за 22-та 
седмица то достига до обем от 39 506.58 GWh (седмица по-рано 39 408.63 GWh), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от  15 976.33  GWh или 40.44 % . От тях - на кафявите въглища 
– 10.64 %, както и на каменните – 6.83 %. Газът държи дял от 19.69 % или 7779.00 GWh. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9006.91 GWh или 22.80%, което е връщане към малко по-висок дял спрямо 
предходни периоди. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 36.76 % или 14 523.34 GWh. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3096.66 GWh или 7.84 %, а офшорните – 369.69 GWh или 0.94 %. Делът 
на слънцето достига до 4278.34 GWh – 10.83 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 7.83 %, а от 
помпени станции – 4.99%. 
Както сочат данните на повечето от европейските пазари на електроенергия са наблюдава спад спрямо същия месец на 
предходната година. Най-голямо понижение на търсенето на годишна база е регистрирано на пазарите на Великобритания 
с 9.9% и Нидерландия с 9.2%. На пазарите на Франция, Испания и Германия спадът е съответно 5.8%, 1.2% и 0.8%. Отчитат 
се и по-високи средните температури през този период от тези през същия месец на предходната година, което е и причина 
са пониженото търсенето. Това обаче не важи за всички пазара, тъй като на тези в Италия, Португалия и Белгия има ръст 
между 4,8% за Италия и 1,1% за Белгия, а в България е с ръст от около 1.4%. 
На месечна база или за месец май спрямо април също се наблюдава по-ниско търсене. То е най-значително на на френския 
пазар – с цели 12%, следван от този на Нидерландия с 8.7% и Великобритания - с 8.3%. По-слаб е спадът на пазарите в 
Белгия и Германия - 3,2%, 2,5%. Точно противоположно – на пазарите в Италия и Испания търсенето се е увеличило за този 
период с 3,7% и 0,2% съответно. 
Цените 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси претърпяха промяна. Високите нива от 200 и над 200 евро за 
MWh в сегмента „ден напред“ през месец май са победени. Като цяло стойностите, с изключение на някои пазари са под 
нивото от 200 евро за MWh за пръв път от година. Волативността се запази. 
Миналата седмица стартира сък съществен ръст и с ден за доставка стойността на електроенергийната борса в Германия 
се повиши до значителните 225.99 евро за MWh, но при много ниско ниво за почивните дни. В този диапазон останаха 
постигнатите нива в Чехия и Франция. По-висока бе и регистрирана цена в Унгария – 226.22 евро за MWh. 
При ръст с малко с 33.73 % стойността на БНЕБ и OPCOM останаха най-ниските – 197.85 евро за MWh. 
Още с ден за доставка 31 май в сегмента „ден напред“ повишението стана факт и на електроенергийната борса в България 
(IBEX, БНЕБ) покачвайки се  до 216.96 евро за MWh. В същия сегмент стойността на OPCOM в Румъния се покачи до 218.42, 
в Гърция  до 228.13 евро за MWh. Високи останаха стойностите в Португалия и Испания - 213.82, Сърбия - 228.40 и 
Швейцария - 221.90. 
Точно противоположната тенденция на спад бе наблюдавана на останалите борси. Понижението варираше  между 0.8 % 
(224.92) в Хърватия и 2.9% (219.74) в Унгария до 6.6% (211.04) във Франция и 7.0% (210.17) в Германия. 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се върнаха към ръст с първия ден на месец юни. 
Стойността на  електроенергийните борси в България се покачи до 226.05 евро за MWh, а в Румъния – 227.65 евро за MWh. 
В Хърватия и Словения цената скочи до 235.60 евро за MWh почти на нивото в Гърция – 235.09 евро за MWh. Във Франция  и 
Германия бяха отчетени високите стойности от 216.85 евро за MWh и 215.29 евро за MWh съответно. 
На Иберийския пазар беше отчетено слабо понижение от 1.6 % до 210.45 евро за MWh 
Разбира се реакцията на Иберийския пазар (Португалия и Испания) не се запази и с ден за доставка 2 юни това бяха и 
единствените две електроенергийни борси, на които в сегмента „ден напред“ бе отчетено слабо поскъпване – до 214.74 
евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението бе в диапазона от 10.8 % (193.49 евро за MWh) във 
Франция и 10.9 % (194.26 евро за MWh) в Австрия до 12.3 % (188.87 евро за MWh) в Германия и 14.0 % (195.77) в Румъния. 
Както и спад  с 15.5 % ( до 190.98 ) в България.  В  Италия, въпреки че цената бе с 11.6% по-ниска стойността остана  213.60 
евро за MWh. 
Разнопосочни останаха действията н сегмента „ден напред“ с ден за доставка 3 юни. На пет  от европейските 
електроенергийни борси бе отчетено поскъпване, а на останалите понижение. 
Слаб ръст бе отчетен за Франция – до 198.71 и Унгария – до 198.38.  Но не и в Италия където цената се покачи до 266.93 
евро за MWh, а в Полша – до 172.01. 
Понижението в посочения сегмент варираше между 2.3 % до 184.55 евро за MWh за Германия и 3.6 % до 188.68 евро за 
MWh в Румъния до 7.8% - до 176.16 евро за MWh на електроенергийната борса в България. 
С ден за доставка 4 юни на БНЕБ бе отчетен неочаквано слаб ръст и стойността се покачи до 176.42 евро за MWh.  На 
гръцката HENEX цената се покачи до 214.74 евро за MWh. 
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На този фон стойността на OPCOM в Румъния се понижи с 5.0% до 179.20 евро за MWh, във Франция – с 12 % до 174.01 
евро за MWh, а в Германия – 11.9% до 162.49 евро за MWh. Въпреки спада с 5% стойността на Иберийския пазар остана на 
ниво от 203.86 евро за MWh. 
Ръст в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 5 юни бе отчетен само на 4 от 
борсите, сред които на гръцката HENEX, където стойността се повиши до 215.93 евро за MWh. 
Понижението продължи на електроенергийните борси в България и Румъния – при спад съответно от 16.9% и 18.2 % и 
стойността на двете борси се изравни до 146.55 евро за MWh. Продължилият спад във Франция с 11.7 % доведе до цена 
от 153.65 евро за MWh, а в Германия при спад с 12.9 % - до 141.58 евро за MWh. 
Продължилото понижение на италианския пазар с 3.5 % свали стойността до 202.34 евро за MWh, а на Иберийския пазар 
спадна с 4.8 % за Португалия –  до 193.98 евро , а в Испания – при спад с 5% до 193.65 евро за MWh. Най-значително 
понижение бе отчетено в Полша – 25.2 % до 129.81 евро за MWh. 
Новата седмица, или с  ден за доставка 6 юни остава със запазване на понижението  само на 8 от европейските 
електроенергийни борси. Така в сегмента „ден напред“ то се движи в  широк диапазон от 2.3 % до 167.63 евро за MWh за 
Хърватия и Словения и 21.6 % до 112.62 евро за MWh в Австрия. Както и 34.6 % в Нидерландия (95.81 евро за MWh) и 35.5 
% до 91.33 евро за MWh в Германия. 
Стойността се повишава до 149.53 евро за MWh за Полша, както  и  до 173.53 евро за MWh в България  и 179.15 евро за 
MWh в Румъния. 
Средна месечна и средна годишна цена към 5 юни 
Като цяло средната месечна цена на европейските електроенергийни борси е под 200 евро за месец май и спрямо април 
намаляват. За БНЕБ към 5 юни  е 181.62 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси тя варира 
от  214.84 евро за MWh в Гърция, 230.27 евро за MWh в Италия и 181.67 евро за MWh във Франция до 205.36 евро за 
MWh за Испания и 164.02 евро за MWh в Германия, 171.03 евро за MWh в Австрия и 162.11 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 5 юни на БНЕБ е 200.47 евро за MWh и е по-ниска, както от тази в Румъния (206.47 евро за 
MWh), Унгария (215.24 евро за MWh), така и от тази в Гърция (236.24 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 244.12 евро 
за MWh в Италия и 212.87 евро за MWh в Испания и Португалия (213.07 евро за MWh) до 198.12 евро за MWh в 
Нидерландия и 178.81 евро за MWh в Германия, както и 223.57 евро за MWh във Франция и 134.84 евро за MWh в Полша. 
Трябва да се отчете, че през месец май 2022 г. в сравнение със същия месец на предходната 2021 г. като цяло на 
европейските електроенергийни пазари се наблюдава по-високо производство на слънчева енергия най-общо между 6% 
и 30 %. 
Затова пък има спад на вятърната електроенергия на годишна база до 44 % за различните пазари, включително през месец 
май спрямо април, но  е в доста широк диапазон - от 54 % за италианския пазар до 21% на испанския. 
Петрол, газ, СО2 
За пръв път през месец май фючърсите на петрола сорт Brent  на борсата ICE за пръв път регистрираха цени за сетълмент 
над  100 долара за барел. Максималната месечна цена за сетълмент от 122.84 долара за барел беше отчетена във вторник, 
31 май и е най-високата от март насам. До тази стойност се стигна основно в резултат на санкциите, договорени от 
Европейския съюз за руския петрол. Както е известно след значителни совалки и дипломатически уговорки, Съветът на ЕС 
гласува шести пакет от санкции срещу Русия, включващи ембарго върху вноса на руски петрол. Санкциите ще влизат в сила 
поетапно в срок от шест месеца, ще засягат доставките по море, но не и по тръбопроводите. Определен е и списък на 
страните с изключения, сред които е и България. 
Средната месечна цена на петролните фючърси за май остана на доста високото ниво от 111.96 долара за барел и е с 5.7% 
по-висока от април. Спрямо година по-рано цената на петрола сорт Brent е два пъти по-висока. Извисяването на тази цена 
е в резултат на различни фактори, всеки, от който има своя принос за поскъпване - от усилията на ЕС за ограничаване на 
вноса на руски петрол, отпадането на ограниченията в Китай срещу COVID-19, освобождаването на допълнителни 
количества горива от стратегическите резерви от страна на САЩ, решението на ОПЕК+ за увеличаване на производството 
на петрол от 423 млн. барела на 648 хил. барела на ден.   
Що се отнася до цените за сетълмент на фючърсите за  газа по индекса  TTF на пазара на ICE за пръв път през по-голямата 
част от месец май  те останаха под 100 евро за MWh. Максималната месечна цена за сетълмент от 106.70 евро MWh беше 
постигната на 12 май.  През втората половина от месеца обаче цените спаднаха  под 95 евро за MWh. Месечната 
минимална цена за сетълмент от 83,29 евро за MWh беше отчетена на 23 май. 
Най-общо, регистрираната средна стойност през месец май цена на газовите фючърси на TTF е 94,09 евро за MWh. В 
сравнение с фючърсите на предходния  месец април 2022 г., от 101,54 евро за MWh, се наблюдава спад от средно 7,3 %. 
На годишна база обаче поскъпването е с 276 %, ако се сравнят фючърсите от месец май 2022 г. с тези от същия месец на 
2021 г. ,когато по данни на ICE  стойността е била 25.04 евро за MWh. 
Наблюдателите смятат, че по-ниските цени през месец май от една страна се дължат на по-стабилните доставки, от друга 
– на спада на търсенето през лятото. Няма как да не се отбележи, че през месец май и първите дни на юни „Газпром“ спря 
доставките на синьо гориво за компании от Финландия, Дания, Нидерландия и Германия. поради отказ за  разплащане в 
рубли. Опасенията от прекъсване на доставките поради конфликта в Украйна остават и вече са трайна част от ценовите 
нива. 
По отношение на фючърсите за права на емисии на CO2 за референтния договор от декември 2022 г., през месец май 2022 
г. цените за сетълмент останаха над 78 евро за тон. Максималната месечна сетълмент цена от 91.72 евро за тон беше 
отчетена във вторник, 17 май. 
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Фючърсите за права за емисии на CO2 достигнаха средна цена от 85.78 евро за тон през май,  което е с 5,5% повече от 
предходния месец, когато стойността бе от порядъка на  81,28 евро за тон. В сравнение със средната стойност за месец 
май 2021 г. за референтния договор от декември на същата година от 52,81 евро за тон, средната стойност за месец  май 
2022 г. е с 62% по-висока. 
Тенденции 
Война. Санкции. Инфлация. Криза. Временно изолиране на COVID-19 от всичко. Умишлено или не. И на този фон – енергиен 
преход. Енергийният преход вече се превръща като едно от средствата за борба с кризата. Преходът към зелена енергетика 
чрез натиск от все повече европейски институции, включително и финансови има своя отпечатък върху настоящите 
енергийни цени. Това не е тайна за никой. Нещо повече вече се изрича на висок глас. Проблемът е, че войната и санкциите 
за отстояване на визия се наслояват. Вливането им като част от зеленото бъдеще оскъпяват този не съвсем безспорен 
преход  заради нападки, изключващи все още синьото гориво и ядрената енергетика. Кризата се задълбочава. Колко дълга 
може да бъде зависи от решенията. 
Всяка криза има начало и край. Всяка криза е съпроводена от контролируеми и неконтролируеми фактори. 
Факторите са тези, които определят колко дълго ще продължи. Когато дадено правителство създава само 
неконтролируеми фактори удължава кризата. Този процес обикновено прераства в агония и има естествен 
край.  Проблемът е, че води до дълбок срив. Ако сега се говори все още за изкривяване на пазар и национални ценности, 
проблемът е че в удобния момент за излизането от кризата може да не са останали такива, които да върнат нацията и 
пазарите към същината.   
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа затвориха на печалба в първия ден от новата седмица в очакване на срещата на 
ЕЦБ 
С най-голямо дневно повишение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък ръст завърши 
общоевропейският STOXX 600 
Борсовите индекси в Западна Европа се повишиха в първия ден от новата седвица, тъй като пазарите очакват следващата 
порция статистически данни от САЩ, включително данните за инфлацията, и месечната среща на Европейската централна 
банка (ЕЦБ), чиито резултати ще бъдат обявени в четвъртък. 
Очаква се, че ЕЦБ ще потвърди прекратяването на изкупуването на облигации през този месец, а инвеститорите ще търсят 
повече информация за темпа и размера на повишенията на лихвите по кредитите. 
Ситуацията с коронавирусите и тяхното въздействие върху световната икономика продължава да бъде в центъра на 
вниманието на пазарните участници. 
Междувременно статистическите данни от Китай показаха, че индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в сферата на 
услугите в Китай, изчисляван от Caixin Media Co. и S&P Global, се е повишил през май в сравнение с предходния месец, тъй 
като ограниченията, свързани с коронавируса, са силно разхлабени в големите градове на страната. Показателят се повиши 
до 41.4 пункта през май от 36.2 пункта през април, което е най-ниското ниво от 26 месеца насам. 
Важната макроикономическа статистика за пазара ще бъде докладът на Министерството на труда на САЩ за 
потребителските цени в страната през май, които ще бъдат обявени в петък и ще даде по-добра оценка на ситуацията в 
американската икономика. Федералният резерв на САЩ (Фед) разчита на данните за инфлацията, за да вземе решение за 
по-нататъшно затягане на паричната политика. Фед сигнализира за повишения на лихвените проценти през този и 
следващия месец, преди да направи пауза за оценка на икономическите данни. Но данните за инфлацията през май могат 
да доведат до спекулации на паричния пазар за удължаване на цикъла на повишаване на лихвите, предупреждава 
„Ройтерс“. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 0.86%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше британският FTSE 100 (+1.37%), следван от италианския FTSE MIB 
(+1.27%), френския CAC 40 (+1.1%), германския DAX (+0.88%) и испанския IBEX 35 (+0.80%). Възходящият тренд не само, че 
се запази, но се и ускори следобед. 
 

 
Източник: МarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък 
ръст завърши общоевропейският STOXX 600. 
От секторните измерители най-много се повишиха акциите на банките (+2.4%), които обикновено поскъпват в среда на 
високи лихвени проценти, а индикаторът на минно-добивните компании нарасна с 2.2%. Сред печелившите беше и 
секторният измерител на производителите и търговците на луксозни стоки (+1.9%). Последните два секторни индекси бяха 
подкрепени от решението на властите в Китай, които още облекчиха ограниченията заради кронавируса в Пекин и Шанхай. 
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Акциите на Stellantis NV поскъпнаха с 1.93% по време на търговията в Париж. Американското подразделение на 
европейския автомобилен производител се съгласи да плати 300 млн. долара по дело за подвеждане на федералните 
регулатори и клиентите относно данните за вредните емисии на автомобилите, съобщиха американските власти. 
Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че американското подразделение на групата, FCA US LLC, е съобщило 
"неверни и подвеждащи твърдения" относно системите за контрол на емисиите на повече от 100 000 автомобила Jeep 
Grand Cherokee и RAM 1500 за 2014, 2015 и 2016 г. 
Книжата на нидерландския доставчик на храна Just Eat Takeaway.com NV поскъпнаха с 11.83% и се изкачиха на върха 
индекса Stoxx 600. Акциите на друг доставчик на храна, германската компания Delivery Hero SE, също е сред печелившите, 
като прибавиха 9.37% към цената. 
На печалба затвориха и акциите на британския доставчик на автомобилни части Melrose Industries Plc, които се повишиха 
с 3,48%, след като се съгласи да продаде своето подразделение Ergotron за 650 млн. щатски долара. 
На дъното слязоха книжата на ирландската Clontarf Energy Plc, кооито се сринаха със 70.93%, след като амеританската 
Western Gas заяви, че проучвателният й сондаж Sasanof-1 край Западна Австралия не е открил въглеводороди. Clontraf е 
един от партньорите на Western Gas в сондажа Sasanof-1. 
След губещите са и акциите на австрийската компания за електроника ams-OSRAM AG, които поевтиняха с 4.60%. 
 
√ Турция с грандиозен проект за добива на газ от Черно море 
Турция ще построи енергийна база на дълбочина 2200 метра за добив на газ в Черно море, според вестник Milliyet. По-
рано вестник „Сабах“ съобщи, че Анкара ще инвестира в проект за добив и пренос на синьо гориво от Черно море близо 
10 млрд. долара. 
Предполага се, че газопровод, който ще тръгва от находището Сакария до пристанище  Фильос в окръг Зонгулдак ще даде 
възможност за транспортиране на 540 млрд. куб м газ. 
В съобщение за церемонията за откриването на пристанището Фильос се посочва, че самото пристанище се се превърне в 
център за обработка на природен газ, транспортиран от находището в Черно море с обем от 405 млрд. куб м газ. 
Milliet информира за гигантския проект, в който са ангажирани 4 200 души като отбелязва, че газа ще се добива от 11 
кладенеца, а тежестта на всеки един от кланапите е около 65 тона. Блокът на управление, тежащ 260 тона също ще бъде 
разположен на морското дъно. Синьото гориво ще постъпва в енергийната база, а след това ще се пренася до брега с 
газопровод. Върху полагането на тръбите работят едновременно 30 кораба, уточнява изданието. 
Освен това се уточнява, че морските скали ще бъдат изсечени, а празнините запълнени, което пък ще даде възможност 
Турция за отбележи редица рекорди. 
Пристанището Фильос е с капацитет за обслужване на тежки товарни кораби и контейнеровози. 
Според плановете, първите доставки на газ трябва да бъдат осъществени през 2023 година. Намерението е през първото 
тримесечие на следващата година производството да е от порядъка на 10 млн. куб м газ. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков за Северна Македония: Нищо няма да направим под натиск 
Нищо няма да направим под натиск. Това трябва да е абсолютно ясно на целия български нярод. Това, което се опитваме 
да направим, е да видим дали българските желания и нужди за подкрепата на българите в Северна Македония могат да 
се гарантират през европейския процес. Това са разговорите, които се водят, но това ще го оставя и на Външно 
министерство, защото те в момента правят тези преговори. Въпросът е друг - дали българската позиция може да се 
гарантира през европейски процес, а не някой да ни натиска за каквото и да било. 
Това заяви премиерът Кирил Петков от Садово, където се срещна със земеделски производители, чиято продукция е била 
засегната от градушките. Пред тях той обеща, че държавата ще изплати средствата "много бързо" - в рамките на месец. 
Средства за първи път ще има и за частично унищожената реколта.  
Петков заяви, че се вкарва безпрецедентен допълнителен бюджет с две нови мерки - близо 300 млн. допълнителни 
средства, включващи средствата, дадени до момента и covid-мярката.  
"В новата програма ще има големи оптимизации, за да се чувстват земеделските стопани, че държавата се грижи за 
тях. Най-важното, което обещаваме, е абсолютна прозрачност при изплащането на средства. Държавата ще работи с един 
аршин към всички и ангажираността на министъра ще гарантира, че всички земеделски стопани са равни пред държавата", 
каза той.. 
Относно военнотехническата помощ за Украйна, премиерът посочи, че има решение на НС и правителството ще се 
придържа към решението на НС.  
"Това, което сме обещали, ще го направим. Не смятам, че тази тема трябва на всеки две седмици да я отваряме 
наново. Мисля, че това което направихме до този момента за Украйна, на ниво подкрепа към бежанците, на ниво 
средствата, които до момента сме вкарали за хуманитарна помощ, за това, че ще ремонтираме техни техники, които на 
друго място не могат да се ремонтират - ще го направим в България. Говорим за бойни машини от сериозен калибър. 
Всичките мерки сме подкрепили, когато става дума за санкциите срещу Русия. Мисля, че българската държава е направила 
достатъчно в тази посока и ще продължим да ги покрепяме", коментира Кирил Петков информацията от вчера, че 
украинският посланик е поискал с нота България да предостави оръжия на Украйна.  
По отношение на доставките на газ, министър-председателят обясни, че вторият танкер от САЩ ще дойде на 23 юни. 
Думите му идват, след като стана ясно, че първият танкер вече е пристигнал. 
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√ Над 4300 фирми са били подкрепени с по 50 000 лева в covid-кризата 
4354 малки предприятия в страната бяха подкрепени с по 50 000 лв., за да се възстановят по-бързо от covid-кризата. Общият 
размер на получената безвъзмездна финансова помощ е почти 218 млн. лв. Тя е по процедурата на оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" за подпомагане на компании с оборот над 500 000 лв., съобщиха от програмата.  
Мярката стартира през миналата година и заради големия интерес беше наддоговаряна три пъти. От нея се възползваха 
най-много транспортни и строителни фирми, такива от преработващата промишленост, хотели, ресторанти, както и 
предприятия от секторите "Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети", "Професионални дейности и научни 
изследвания" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти".  
С парите дружествата можеха да възстановят направените по време на пандемията оперативни и режийни разходи за 
електричество, заплати, материали и консумативи. Благодарение на тази подкрепа те са успели да възобновят или да 
запазят дейността и ликвидността си. 
 
√ Еврото остава под 1,07 долара 
Курсът на еврото се задържа под прага от 1,07 долара в междубанковата търговия днес, съобщават германски сайтове за 
финансова информация.  
Единната валута се разменя за 1,0680 долара във Франкфурт.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0726 долара за едно евро.  
 
√ Петролът се задържа 120 долара за барел 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник на фона на очакваното възстановяване на търсенето в 
Китай, след като страната разхлаби строгите ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19, предаде 
Ройтерс. 
На цените се отразиха и съмненията, че по-високият добив на производителите от ОПЕК+ ще успее да помогне за 
компенсиране на липсващите доставки от Русия. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,82 долара, или 0,69%, до 120,3 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,84 долара, или 0,71%, до 119,3 долара за барел. 
Шанхай се връща към нормалния живот през последните дни след продължил два месеца тежък локдаун. В същото време 
в китайската столица Пекин ресторантите отново отвориха врати, а ограниченията за движение бяха премахнати. 
„Можем да видим скок в търсенето на гориво, тъй като колите се връщат по пътищата в големите градове, а пристанищата 
постепенно се връщат към нормална работа“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
На пазара се отрази и повишението на Саудитска Арабия на официалната продажна цена (OSP) за юли на нейния сорт 
„арабски лекѝ 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. Тази премия е втората най-висока в историята след тази за месец май, когато цените 
скочиха на фона на опасенията от проблеми с доставките от Русия. 
Миналата седмица Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, 
известни като формата ОПЕК, решиха да увеличат производството за юли и август с 648 хил. барела на ден, което е с 50% 
повече от предварително планираното. 
Повишената цел беше разпределена между всички членове на ОПЕК+. Много членки обаче нямат голяма възможност за 
увеличаване на производството, като в това число влиза и Русия, която е подложена на тежки санкции. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Иванов: Очакваме спад в цените на плодове и зеленчуци и задържане на тази на хляба 
„Очакваме спад в цените на плодове и зеленчуци и задържане на тази на хляба. Прогнозите са по-ниските стойности да 
усетим още в края на юни и началото на юли“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов пред телевизия 
Евронюз. Той уточни, че по-евтини ще са сезонните продукти, които сега излизат на пазара. По-думите му прогнозите са 
намалението да е с около 10-20%, като уточни, че тази статистика се предоставя от Министерството на икономиката и 
индустрията, които отговарят за Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 
Относно намалението на ДДС-то за хляба д-р Иванов обясни, че тази мярка е поискана от самите производители, като 
прогнозите са, че по този начин цената му ще се запази без да се покачва. „Позицията на БСП е за намаляване на ДДС на 
всички храни от малката потребителска кошница“, каза министърът. Той допълни още, че това е едно от предложенията 
на министерството и то ще бъде поддържано, макар че на този етап беше отхвърлено на коалиционен съвет. „Ще го 
поставим отново при разглеждането на актуализацията на бюджета“, информира още аграрният министър. 
„Взели сме всички мерки в България да няма продоволствена криза“, съобщи министър Иванов. По думите му цел и задача 
на ръководството и целия екип на министерството е да поддържам българските земеделски производители, за да могат 
да задоволят нуждите на пазара и нас и да са конкурентни и да могат да изнасят в чужбина. Той информира, че до този 
момент стопаните са подпомогнати с 920 млн. лв., като от тях извънредните са 143 млн. лв. по Ковид мярката. Министърът 
обясни още, че сега при актуализацията изработваме няколко варианта за допълнителна подкрепа на стопаните. „В 
публикуваното предложение за актуализация на бюджета на Министерството на финансите са предвидени още 168,7 млн. 
лв., които също ще предоставим на фермерите“, посочи той и уточни, че мерките са разработени както за да се 
подпомогнат земеделците, така и да се задържат цените на редица стоки. 
Относно търговията на зърно министърът поясни, че покачването на стойностите е световна тенденция и нашите 
производители искат да продават и на международни пазари, и на по-високи стойности. „Нашите очаквания са за много 
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добра реколта от пшеница и липси няма да има, вътрешното ни потребление е задоволено от родното производство“, 
подчерта д-р Иванов. 
На въпрос за розопроизводителите аграрният министър информира, че те ще бъдат подпомогнато с 5 млн. лв. по Ковид 
мярката. Той уточни, че в отношенията преработватели-търговци не може да се месим и няма как да повлияем на 
изкупните цени. „Поели сме ангажимент за промени в Закона за маслодайната роза, очакваме в кратки срокове да с 
представителите на бизнеса да започнем да работим по него“, разясни д-р Иванов. По думите му, измененията ще целят 
да бъдат коригирани пропуски направени в годините, както и да гарантират качество на продукцията. 
 
√ Караджов: Тежкотоварният трафик ще бъде забранен в малките населени места 
Ще се поставят знаци за забрана в малките населени места, за да не преминава тежкотоварен трафик. Това каза 
регионалният министър Гроздан Караджов. В Монтанско това ще се случи до 2 седмици, обяви той. 
Това се налага заради зачестилите инциденти. Вчера тежкотоварен автомобил се вряза в къща в Монтанско. Шофьорът е 
загубил контрол над превозното средство и катастрофирал в къщата. Участъкът е част от републиканската пътна мрежа. 
Караджов коментира и АМ „Струма“, която според него може да е крайъгълният камък на управлението. Той заяви, че ще 
има среща между екоминистерството и регионалното за съдбата на магистралата. 
Караджов обясни и че ще се работи по отстраняване на неравностите по всички автомагистрали и пътища от първи клас, 
където ги има. 
Естествено това означава много ремонтни и временна организация на движението. Знам, че е много изнервящо и знам, 
че много ни се иска да стигне набързо било по работа, било до морето, но ще трябва да се съобразяваме. Това е във 
интерес на нашата безопасност и тази на децата, коментира регионалният министър. 
Според него това е важно, за да няма аквапланинг. 
С абсолютно добра равнинност на настилката ще се премахнат всички аквапланинг точки, каза той. 
Караджов добави и че ще се подменят стари знаци, защото има такива на половин век. 
 
√ МРРБ: Tол таксите ще се увеличат на две стъпки 
Увеличението на тол таксите за тежкотоварните автомобили ще се въведе поетапно. От 1 юли тежкотоварният трафик ще 
се таксува реално за преминаване по втори клас пътища. В момента второкласната пътна мрежа е включена в обхвата на 
тол системата, но е с нулева ставка. 
От 1 юли се предвижда да бъде въведено половината от планираното досега увеличение. Втората стъпка - за останалите 
50% от увеличението - ще влезе в сила от 1 януари 2023 г. Тогава ще бъде достигнат общият размер на предложеното през 
април тази година увеличение на тарифите. От 2023 г. ще бъдат намалени цените на всички винетки. 
Това предвижда проектът за изменение на Тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна 
мрежа. Вицепремиерът Гроздан Караджов представи промените на среща с превозвачите. 
Предложението ни за плавно увеличение на тарифите е, за да изпълним искането на превозвачите за предвидимост. 
Първоначалното ни предложение, предвид двете години, в които тежкотоварният трафик плащаше нулеви ставки за 
второкласната пътна мрежа, наистина изглежда значително. Затова смятам, че е правилно да го въведем на две 
стъпки.  Диалогът с бранша ще продължи, категоричен беше министър Караджов. 
Догодина ще бъде обърнато съотношението на приходите в тол системата. Тогава тежкият трафик ще започне да заплаща 
2/3 от приходите, а леките автомобили – 1/3 и така ще се възстанови справедливият принцип този, който ползва и руши 
повече, да заплаща повече. 
При варианта на поетапно увеличение на тол таксите се предлага от 1 юли тази година автомобилите между 3,5 и 12 тона, 
в зависимост от екокатегорията си, да плащат между 6 и 9 стотинки за изминат километър по автомагистрала. Тарифата за 
движение по пътища първи клас ще е между 5 и 8 стотинки на километър, а за второкласните пътища – между 2 и 3 
стотинки. За тези превозни средства от 1 януари 2023 година ставките се предвижда да бъдат съответно между 10 и 13 
стотинки за магистрала, между 6 и 9 стотинки за първокласен път, а за второкласните пътища – между 4 и 7 стотинки на 
километър. 
От 1 юли автомобилите над 12 тона, които са с 2 или 3 оси, според екокатегорията си, ще плащат между 16 и 20 стотинки 
за магистрала. Заплащането за преминаване по първокласен път ще е между 13 и 17 стотинки на километър, а по пътища 
втори клас – между 9 и 11 стотинки. За тези товарни автомобили от 1 януари 2023 г. тарифите ще бъдат от 26 до 30 стотинки 
за километър преминаване по автомагистрала, между 22 и 25 стотинки за пътища първи клас и между 19 и 23 стотинки за 
второкласните пътища. 
При автомобилите над 12 тона с 4 и повече оси цената на километър от 1 юли т. г. ще е в границите от 15 стотинки за 
второкласен път за превозно средство категория ЕВРО VI, EEV и 32 стотинки за категории ЕВРО 0, I, II при пътуване по 
магистрала. От 1 януари догодина цената ще е от 29 стотинки за второкласен път за най-високия евро клас и 43 стотинки 
за изминаването на километър по автомагистрала за товарен автомобил категории ЕВРО 0, I, II. 
Според категорията на превозното средство и класа на пътя автобусите между 3,5 и 12 тона от 1 юли ще плащат между 1 и 
5 стотинки за километър, а от 1 януари догодина между 2 и 8 стотинки. Тези с тегло над 12 тона – между 1 и 6 ст./км от юли 
и между 3 и 9 ст./км от догодина. 
Остава в сила предложението за по-ниска цена на винетните стикери от 1 януари 2023 година. Вместо 97 лева шофьорите 
ще заплащат 87 лева за годишна винетка. 
Проектът на постановлението за новите такси заедно с документите към него е публикуван на интернет страниците 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и 
в Портала за обществени консултации. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 14 дни. 

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-pms-za-izmenenie-na-tarifata-za-taksite-koito-se-subirat-za-preminavane-i-polzvane-na-republikanskata-putna-mreja-prieta-s-postanovlenie-370-na-ministerski-suvet-ot-2019-g-obn-dv-br-101-ot-2019-g-izm-br-16-ot-2-85750/
https://api.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=6879
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще има ли обрат в българската позиция по темата оръжие за Украйна и до какво може да доведе прехвърчането 
на искри между Русия и Балканските държави? Дискусия в студиото с журналиста Валерий Тодоров и военния 
експерт Велизар Шаламанов; 

- Какво показаха последните проверки на граничния пункт Капитан Андреево? Гост: председателят на 
парламентарната комисия по земеделие Пламен Абровски; 

- Защо трябва да контролираме престоя на децата пред екраните на електронните устройства? Гост: депутатът от 
БСП за България и председател на ПГ по образование Ирена Анастасова; 

- Защо все повече хора решават да напуснат професията си и да променят живота си? Дискусия с психолога Ани 
Владимирова и експерта по човешки ресурси Георги Първанов; 

Нова ТВ, „Здравей, България“ 
- С колко ще се увеличат пенсиите и какъв ще бъде реалният ефект от мерките срещу кризата?. Гост – социалният 

министър Георги Гьоков; 
- Украйна с ново искане за военна  помощ от България. Трябва ли решението на парламента да бъде променено; 
- Тир се вряза в къща в монтанско село. Какви са щетите и ще се вземат ли мерки след поредния инцидент в 

участъка. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Искахме да е по-добре, а стана както винаги; 
в. Телеграф - Експеримент на „Телеграф“ показа: Мор в рейса, не пускат климатиците; 
в. Труд - Без данък за доходи под определен праг; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Идея на финал: хартиен билет за транспорта в София само от шофьор и за 2 лева; 
в. 24 часа - Лавров за блокирания полет: Безпрецедентно, но няма да ни разделят със Сърбия; 
в. 24 часа - Парадоксът на розите: най-скъпата продукция, а работниците днес идват, утре пропускат; 
в. 24 часа - Компромис: вдигат толтаксите на две части - сега и от 1 януари догодина; 
в. Телеграф - Украйна ни поиска гаубици, Нинова отказа; 
в. Телеграф - Пенсията минава минималната заплата; 
в. Телеграф - Шефът на „Роскосмос“ ни плаши с ядрена ракета; 
в. Труд - БСП си саботират хартиената бюлетина; 
в. Труд - По-тежки присъди за престъпления от омраза; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Искра Баева, историк, Сергей Петров - Араджони, политолог в тв студиото на "24 часа": Украинците са най-
голямата бежанска вълна в историята ни, а направихме "българска" грешка да целим 2 в 1; 
в. Телеграф - Джонатан Лин, ръководител бизнес развитие, Lockheed Martin Aeronautics: Сглобяваме първия български Ф-
16 до края на годината; 
в. Труд - Иван Иванов, бивш шеф на КЕВР, пред "Труд": Без стратегия бъдещето на енергетиката ни е обвито в мъгла; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Световни критици говорят за Георги Господинов като за новия Оруел; 
в. 24 часа - Да ни плашат с ракета с име "Сармат" - все едно да ни плашат с ракета "Кубрат"; 
в. Телеграф - Градският транспорт, гилотината на новото време; 
в. Труд - Излязохме ли от окопа?; 
в. Труд - Прокопиев и кръгът "Капитал" в яростна битка за превземането на БНТ. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 07 юни 
София 

- От 9.00 часа в Sofia Event Center ще започне форумът „Шумът на парите 2022“. Встъпително слово ще направи 
вицепремиера и министър на финансите Асен Василев. 

- От 9.00 часа във Военна академия "Г. С. Раковски" ще бъде открита конференцията URBAN GREEN, която се 
организира в партньорство с EIT Climate-KIC Hub Bulgaria. 

-  От 9:30 часа в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен министърът на образованието науката 
акад. Николай Денков ще изпрати даренията за Украйна, събрани в кампанията на МОН от месец март. 

- От 11.00 часа в хотел „Милениум“ вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще отправи 
обръщение към делегатите на 35-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България. 

- От 11:00 часа в Пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 46, София, ще се проведе пресконференция на тема: 
„Онкологията в България – действителност и нужда от промени". 

- От 11.00 часа в Стопански факултет, зала 401, гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3. Асоциацията на 
българските застрахователи (АБЗ) и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират публична 
дискусия „Светът на застраховането: образование, професии, перспективи“. 
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- От 15.00 часа в хотел „Милениум“, ще се състои дискусия между кметовете на общини и председатели на 
общински съвети от цялата страна с министър-председателя Кирил Петков и неговите заместници. 

- От 16.00 часа ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество. 
*** 
Благоевград 

- От 09.30 часа в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде открит турнирът по тенис. 
- От 10.30 часа в Регионален исторически музей – Благоевград ще бъде открита „Лятна детска музейна школа“ 

*** 
Бургас 

- От 9.30 часа Бургаският свободен университет е домакин на Генералната асамблея на най-големия проект за 
изследвания и иновации в Черно море - „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно 
море (DOORS)“, финансиран от Рамковата програма „Хоризонт 2020". Форумът се открива на 7 юни в 9.30 ч. в 
зала Изток и ще продължи до 10 юни. В Генералната асамблея ще вземат участие над 60 представители на място 
и 30 представители онлайн от 37-те партньори по проекта от общо 15 държави. 

*** 
Варна 

- От 12:00 часа в Драматичния театър във Варна ще се проведе пресконференция на Международния театрален 
фестивал "Варненско лято".  

*** 
Видин 

- От 13.00 часа в Индустриална зона Видин министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще даде 
брифинг за икономическо развитие на Северозапада. 

*** 
Стара Загора 

- От 14.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще стартира Пети национален конкурс „Ще обичам аз от сърце 
таз земя и тоз народ“ – церемония за награждаване на участниците. Организатор е Второ основно училище „П. Р. 
Славейков“, с подкрепата на Община Стара Загора и РУО – Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще започне Концерт на ученици от класа по поп и джаз пеене от НУМСИ 
„Христина Морфова”. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се състои брифинг свързан с летните занимания с деца и ученици. 
________________________________________________________ 
*** 
Страсбург 

- От 20.00 часа в залата за пресконференции Daphne Caruana Galizia в Европейския парламент в Страсбург ще се 
проведе пресконференция на тема "Българската позиция в спора със Северна Македония“. 

*** 
Босилеград 

- От 10.00 часа местно време (11.00 часа българско време) “ в Националния си пресклуб в Босилеград, Република 
Сърбия, БТА организира конференцията „Български гласове за Европа . Събитието е част от дебатите на 
Конференцията за бъдещето на Европа, а с инициативата си „Български гласове за Европа“ БТА се стреми да 
събере повече идеи, мнения и очаквания за това какъв да бъде Европейският съюз през 2050 г. – каква да бъде 
ролята му, какви лидери са му нужни, за да отговори на предизвикателствата на днешното време, накъде, кога и 
как да се разширява. Ще бъде обсъждана европейската интеграция на Западните Балкани. 

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

