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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
TrafficNews.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите против включването на Covid добавките към размера на пенсиите 
Бизнесът и синдикатите категорично възразяват срещу намерението на държавата да включи Covid добавките от 60 лева 
към окончателните размери на пенсиите, стана ясно при дискусията в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
по предлаганите промени в бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
Нито бизнесът, нито синдикатите подкрепят предлаганите промени в общественото осигуряване и мотивите са различни. 
Васил Велев от АИКБ заяви, че с ръста на минималната пенсия до 467 лева от юли се заличава различният принос в 
системата, правен от хората, осигурявали се на средни заплати: 
"Това се явява мощен стимул за укриване на доходи. Най-масовото проявление на сивата икономика е всъщност 
недекларираната заетост". 
Против планираното нарастване на максималната пенсия на 3400 лева от октомври се обявиха бизнесът и синдикатите 
най-вече защото се запазва размерът на максималния осигурителен доход и се губи връзката между двете величини. Няма 
бизнес организация или синдикат, недоволен от смесването на осигурителната и социалната система заради Covid 
добавката, която става неразделна част от пенсиите. Ася Гонева от КНСБ: 
"Естествено това замърсява размера на пенсията. Това ще се прави, няма как да не се прави по отношение на бъдещите 
пенсии и с мерките, които се предвиждат от 1 октомври, тая работа ще стане като снежна топка". 
От КТ "Подкрепа" поискаха увеличаване на заплатите на служителите на НОИ. Преизчисляването, което предстои през 
октомври, ще е трудоемко. Вицепремиерът Асен Василев успокои, че пари за ръст на пенсиите има, въпреки че за една 
година разходите за тях се увеличават с 3 млрд. лева: 
"В инфлационна среда трябва изпреварващо най-ниските доходи да се движат, за да не останат тези хора под линията на 
бедността и в бедност. Така че бюджетът догодина и по-догодина няма да има никакъв проблем да поеме този 
допълнителен разход". 
Василев призова социалното министерство заедно с бизнес и синдикати да работят по реформата в системата на 
социалното подпомагане, а министър Гьоков обеща реформа най-вероятно догодина: 
"Реформа в пенсионната система, която се състои наистина в изваждане на пенсиите, несвързани с трудова дейност към 
социалното подпомагане". 
 
БНР 
 
√ Бизнесът и синдикатите против включването на Covid добавките към размера на пенсиите 
Бизнесът и синдикатите категорично възразяват срещу намерението на държавата да включи Covid добавките от 60 лева 
към окончателните размери на пенсиите, стана ясно при дискусията в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
по предлаганите промени в бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
Нито бизнесът, нито синдикатите подкрепят предлаганите промени в общественото осигуряване и мотивите са различни. 
Васил Велев от АИКБ заяви, че с ръста на минималната пенсия до 467 лева от юли се заличава различният принос в 
системата, правен от хората, осигурявали се на средни заплати: "Това се явява мощен стимул за укриване на доходи. Най-
масовото проявление на сивата икономика е всъщност недекларираната заетост". 
Против планираното нарастване на максималната пенсия на 3400 лева от октомври се обявиха бизнесът и синдикатите 
най-вече защото се запазва размерът на максималния осигурителен доход и се губи връзката между двете величини. Няма 
бизнес организация или синдикат, недоволен от смесването на осигурителната и социалната система заради Covid 
добавката, която става неразделна част от пенсиите. Ася Гонева от КНСБ: "Естествено това замърсява размера на пенсията. 
Това ще се прави, няма как да не се прави по отношение на бъдещите пенсии и с мерките, които се предвиждат от 1 
октомври, тая работа ще стане като снежна топка". 
От КТ "Подкрепа" поискаха увеличаване на заплатите на служителите на НОИ. Преизчисляването, което предстои през 
октомври, ще е трудоемко. Вицепремиерът Асен Василев успокои, че пари за ръст на пенсиите има, въпреки че за една 
година разходите за тях се увеличават с 3 млрд. лева: "В инфлационна среда трябва изпреварващо най-ниските доходи да 
се движат, за да не останат тези хора под линията на бедността и в бедност. Така че бюджетът догодина и по-догодина 
няма да има никакъв проблем да поеме този допълнителен разход". 
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Василев призова социалното министерство заедно с бизнес и синдикати да работят по реформата в системата на 
социалното подпомагане, а министър Гьоков обеща реформа най-вероятно догодина: "Реформа в пенсионната система, 
която се състои наистина в изваждане на пенсиите, несвързани с трудова дейност към социалното подпомагане". 
 
√ Следващата седмица България вероятно ще излезе на външните дългови пазари 
България най-вероятно ще излезе следващата седмица на външните дългови пазари, съобщи вицепремиерът и министър 
на финансите Асен Василев в отговор на въпрос на Националното радио. 
В проекта на актуализацията на бюджета е заложен ръст от три милиарда лева на лимита на нов държавен дълг, който 
може да бъде изтеглен през тази година. В момента границата е 7,3 милиарда лева. 
"Има заявено намерение и от Европейската централна банка, и от Федералния резерв за три пъти повишаване на лихвите 
от сега до края на годината. Имайки предвид, че имаме падеж от, мисля, почти 3 милиарда лева март месец догодина, по-
разумно е сега да се изтеглят средства". 
На въпрос на БНР как ще отговори на критиката на бизнеса, че моментът за най-благоприятна цена на дълга е изпуснат, 
вицепремиерът отговори: 
"Започнахме подготовка на емисия за външни пазари сравнително веднага след приемането на бюджета. Както знаете, 
войната в Украйна се случи, което затвори дълговите пазари за около два месеца". 
По-рано на заседанието на Тристранния съвет от Асоциацията на индустриалния капитал разкритикуваха финансовото 
министерство, че се бави с дълговата емисия и няма да успее да постигне толкова добра цена на заема, колкото би 
могло да има при по-ранна емисия. 
От началото на годината до момента страната ни е излизала единствено на вътрешния дългов пазар и от него чрез емисии 
с различна срочност са набрани 1,8 милиарда лева нов дълг. 
През април финансовото министерство отказа всички поръчки по емисия за половин милиард лева, тъй като направените 
поръчки бяха на твърде висока цена. 
Също така по-рано през годината страната ни вече направи голямо погашение по лихви и главници на външни дългови 
плащания. 
 
БНТ 
 
√ За кои от социалните мерки в бюджета не успя да се разбере Тристранният съвет? 
Правителството обсъди със социалните партньори промяната на държавния бюджет за тази година. Не всички промени 
срещнаха разбирането на работодатели и синдикати. 
Повече от три часа социалните партньори не можаха да постигат съгласие по повечето точки , заложени в актуализацията 
на бюджета, бюджетите на ДОО и Здравната каса. Основните забележки на синдикатите бяха свързани с недостатъчното 
мерки за увеличение на доходите на хората след възникналата криза с високите цени на горивата и хранителните 
продукти. 
Синдикатите настояват да бъдат увеличена минималната работна заплата. Остро срещу това се обявиха от бизнеса и 
правителството. Аргументът на вицепремиера Асен Василев е, че минималната работна заплата вече веднъж е 
увеличавана от 1 април. От бизнеса не са доволни от това, че липсват антиинфлационни мерки, заложени в бюджета. 
Разкритикуваха и начина, по който ще бъдат увеличени пенсиите тази година. Те са против въвеждането на 60 добавка, 
тъй като смятат, че това ще дебалансира системата. 
Асен Василев определи срещата като ползотворна и заяви, че част от бележките ще бъдат разгледани. 
Няма достатъчно подробен анализ за това доколко тези мерки ще повлияят всъщност върху темпа на инфлация, коментира 
Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. 
"Не подкрепихме предложението за изменение на закона за ДОО, тъй като смятаме, че предложеното увеличение на 
пенсиите дебалансира системата и отново нарушава връзката между осигурителния принос и размера на пенсията. 
Съзнаваме, че ситуацията е сложна. Не виждаме гаранция за осигуряване на финансиране за продължаване на 
компенсационните мерки за високата цена на електроенергията за бизнеса. Такива разговори предстоят с изменение 
на Закона за енергетиката. Ние смятаме, че увеличаването на размера на дълга е обосновано, отчитайки това, че 
предстоят падежи през следващата година и в момента дълговият пазар позволява набирането на тези средства 
на конкурентна цена", заяви Добрин Иванов - АИКБ. 
От КНСБ не са подкрепили и трите бюджета, защото виждат политика по доходите и това е основното им притеснение, 
подчерта главният икономист на синдикатите. 
"Като се отваря изходът на системата, тоест: правят се повече разходи и по никакъв начин не се гарантират повече 
приходи във фондовете на НОИ. Това означава всъщност, че всяка година този трансфер от държавния бюджет, за 
да може да си позволи НОИ да изплаща тези пенсии, ще трябва да продължава да се случва", обясни Ваня Григорова - 
КТ "Подкрепа". 
Актуализацията включва основно антикризисните мерки, уточни вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
"Има редица предложения от коалиционните партньори. те трябва да бъдат допълнително обсъдени, остойностени 
и да се намери финансиране за тях. Няма как да бъдат заложени за сметка увеличаване на дефицита", каза още той. 
Основните параметри на промяна на бюджета предвижат инфлация от 11.9 средно за годината, като увеличението на 
хранителните стоки в края на годината ще бъде близо 24%, а на горивата - близо 14%. Освен това е предвидено увеличение 
на пенсиите от 1 юли - 10% на всички пенсии плюс 60 добавка. Така минималната пенсия става 467 лв., максималната - 
2000. Въвежда се 0% ДДС за хляба и 9% за доставката на природен газ. 
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Въпреки че днес бюджетът не беше гласуван на Тристранния съвет, не пречи той да бъде гласуван в Министерския съвет, 
а после да бъде внесен в парламента. В четвъртък е предвидено първото му четене в комисията по бюджет и финанси 
Вижте още в репортажа. 
 
News.bg 
 
√ И синдикати, и бизнес против актуализацията на бюджета 
И представителите на работодателските организации, и синдикатите излязоха с остри критики след Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, посветен на актуализацията на държавния бюджет, която следва да влезе в сила от 1 юли.  
Основното недоволство на бизнеса - в актуализацията не е предвидено продължаване на компенсациите за ток за 
фирмите. 
"Това, което не видяхме в тази актуализация, е продължаване на компенсациите за небитовите потребители. Настояваме 
също и за това антикризисните мерки да бъдат също и антиинфлационни, което не го виждаме. Нямаше ясен анализ как 
тези мерки ще повлияят на инфлацията", критичен бе Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България пък съзират като основен проблем готвеното увеличение на 
пенсиите без оглед, според тях, на стабилността на пенсионната система. "Това увеличение нарушава връзката между 
осигурителния принос и размера на пенсията. Това не е прецедент, такъв дисбаланс се наблюдава през последните 
няколко години по политически причини", каза на свой ред Добрин Иванов от АИКБ. 
От работодателската организация се въздържат от подкрепа и на "големия" държавен бюджет. Причината - не съзирали 
подкрепа за продължаване на компенсациите заради високите цени на енергоересурсите. 
760 лева минимална работна заплата. За това настояват от най-голямата синдикална организация у нас КНСБ. Такъв ръст 
обаче, както заяви нееднократно вицепремиерът Асен Василев, не се предвижда. 
"Такъв ръст не виждаме, замразява се минималната заплата. Няма предвиден ръст и на доходите на хората в бюджетната 
сфера по начина, по който КНСБ настоява, а именно тези хора да бъдат компенсирани с темпа на инфлацията, който бележи 
вече 24-годишен пик", остър бе от своя страна Любослав Костов от синдиката. 
И призна - извън въпросните забележки, параметрите на бюджета не били "толкова лоши", но били подценени. 
КНСБ не изключва и протести в обозримо бъдеще. "Включително и протестни действия, ако не бъдат вдигнати доходите 
на хората спрямо инфлацията, която се вдига всеки месец", закани се синдикалистът. 
По-скоро отрицателно. Такова пък е становището на КТ "Подкрепа" по отношение на бюджета на Здравната каса. "Поради 
факта, че там, както и в останалите бюджети, няма никаква политика по доходите на заетите в тези структури", заяви Ваня 
Григорова от синдиката. 
Що се касае до бюджета на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет, КТ "Подкрепа" изразяват 
подкрепа, макар и резервирана в дадени аспекти. "За" са за увеличаването на пенсиите, но не са съгласни с това, че 
разходите на НОИ се увеличават, без да има гаранции за повишаването на приходите в системата. 
Актуализацията на бюджета ще остане в планирания от държавата вид, поне засега, и още утре ще бъде внесена в 
ресорните комисии в Народното събрание, увери финансовият министър Асен Василев. 
"Да", лаконично уверен бе той на въпрос на News.bg дали бюджетът може да бъде приет в планираните срокове, 
респективно да влезе в сила от 1 юли. Предложенията на коалиционните партньори за корекции в актуализацията ще 
бъдат все пак обсъдени. "Но няма как да бъдат заложени за сметка на увеличаване на дефицита", подчерта финансовият 
министър. 
Не са предвидени специални средства за подпомагане на градския транспорт в София, чиито работници протестираха с 
искане за повече пари от страна на държавата (линк), коментира още финансист номер едно. 
"Няма предвидени средства за Столична община. Има предвидени средства за всички общини в порядъка между 70 и 80 
милиона. Има средства, останали от преходни остатъци от ковид, които могат да бъдат освободени, за да бъдат ползвани 
от общините по други направления", каза Василев. И посочи - в това число, при необходимите предприети реформи, от 
тези пари може да се възползва и столичният град. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Тристранният съвет не се разбра за актуализацията на бюджета 
Синдикатите са готови за протести, бизнесът отправи критики към разчетите на държавата 
Никой от участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не отстъпи от позициите си. Така след три 
часа дебат напредък нямаше. Синдикатите предупредиха, че са готови за протести. Бизнесът също отправи критики към 
разчетите на държавата.  
"Готови сме на протести", заяви шефът на бюджетната комисия Любомир Каримански. 
"Това са палиативни мерки. Не се увеличава минималната работна заплата. Това няма как да помогне на хората", 
категорична е Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".  
"Няма разписани пари за компенсации за небитовите потребители", изтъкна Добрин Иванов от АИКБ. 
Финансовият министър отговори. Фокусът на преработения финансов закон са антикризисните мерки.  
Облекчения и финансова помощ поиска и Столичният общински съвет. Председателят Георги Георгиев предупреди, че 
градският транспорт в столицата ще бъде намален драстично, след като няма разписана финансова подкрепа в 
актуализацията на бюджета. 

https://bntnews.bg/news/za-koi-ot-socialnite-merki-v-byujeta-ne-uspya-da-se-razbere-tristranniyat-savet-1197405news.html
https://news.bg/finance/mf-publikuva-proekta-za-aktualizatsiyata-na-byudzheta.html
https://news.bg/politics/sindikatite-iskat-760-lv-minimalna-zaplata.html
https://news.bg/bulgaria/transportat-v-sofiya-preminava-kam-lyatno-razpisanie-ot-1-yuni.html
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Въпреки различията, финансовият министър обяви, че кабинетът ще разгледа актуализацията на бюджета, а след това ще 
влезе за обсъждане в ресорните парламентарни комисии. 
Вижте повече в репортажа на Виктор Дремсизов.  
 
Standartnews.com 
 
√ Тристранката без съгласие по актуализацията на бюджета 
Становищата на колегите от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) бяха разнопосочни, заключи 
вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след днешното заседание на социалните партньори в Министерски 
съвет, на което се обсъжда актуализацията на държавния бюджет, на бюджета на НЗОК и на бюджета на ДОО, предаде 
БГНЕС. 
Не видяхме гаранция за продължаване на компенсациите за електроенергия за небитови потребители. Настояваме 
антикризисните мерки да са и антиинфлационни, заявиха от Българската стопанска камара (БСК) след заседанието. 
Неподкрепихме предложението за актуализация на бюджета на ДОО. Предложеното увеличение на пенсиите 
дебалансира системата, казаха от своя страна от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
АИКБ се въздържаха и от подкрепа за актуализацията на държавния бюджет. Надяваме се в изменението на закона на 
енергетиката да се фиксира конкретен ангажимент на изпълнителната власт да се осигури енергия за бизнеса на конкретна 
цена, казаха от асоциацията. Според тях увеличаването на размера на държавния дълг е обоснован, в момента дълговият 
пазар позволява набирането на средства на конкурентна цена. Смятаме, че тази мярка е закъснявала, тя трябваше да бъде 
направена, когато бяха отрицателни лихвите на държавни дългове. 
Любослав Костов заяви, че КНСБ не подкрепя и трите бюджета. Нивото на амбиция е ниска. Каквото и да си говорим ние 
не виждаме политика по доходите, каза той и добави, че вероятно ще се стигне до браншови протести, които КНСБ ще 
подкрепи. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” посочи от своя страна, че не подкрепят законопроекта за актуализация на бюджета на 
НЗОК. Актуализацията на Държавното обществено осигуряване го подкрепят, макар начина, по който е направен, най-
малкото защото има гарантирано увеличение на пенсиите, каза тя. 
Според Григорова докато се правят повече разходи по никакъв начин не се гарантират повече приходи във фондовете на 
НОИ. 
 
Банкеръ 
 
√ След Националния съвет за тристранно сътрудничество: Синдикатите заплашват с протести, ако доходите не се вдигнат 
"Не видяхме гаранции за продължаване на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Настояваме и 
антикризисните мерки да бъдат антиинфлационни. Нямаше достатъчно подробен анализ до каква степен предвидените 
мерки ще повлияят на темпа на инфлацията - нещо особено важно, записано в конвергентния доклад, изготвен от 
Европейската централна банка по отношение на България." 
Това коментира Станислав Попдончев от Българската стопанска камара след края на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, който се проведе днес, 7 юни, в сградата на Министерския съвет. 
На него бяха обсъдени три законопроекта, свързани с актуализацията на бюджета и по-конкретно с правителствените 
антикризисни мерки, с актуализацията на пенсиите, с някои данъчни облекчения и с промени в част от разходната част на 
някои проекти, подготвени от отделни министерства. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България обявиха, че не са подкрепили предложението за изменение и 
допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Според тях предложеното 
увеличение на пенсиите дебалансира системата и нарушава връзката между осигурителния принос и размера на пенсията. 
Представителят на АИКБ - Добрин Иванов уточни, че това не е прецедент, защото по политически причини такъв дисбаланс 
се наблюдава и през последните няколко години. 
Освен това от АИКБ не са подкрепили и Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, тъй като не 
са видели гаранции за продължаване на компенсациите на високата цена на електроенергията за бизнеса. Разговори по 
темата предстоят във връзка с изменения в Закона за енергетиката, като надеждите са, че при промяната няма да се отчетат 
само възможностите на министъра на енергетиката да определя размера на компенсациите, а и ще се фиксира 
конкретният ангажимент на изпълнителната власт да осигури конкурентна цена в дългосрочен план. 
От АИКБ са изразили подкрепа по отношение на управлението на държавния дълг. Те смятат, че увеличаването на размера 
на дълга е обосновано, отчитайки, че догодина предстоят падежи по него и дълговият пазар позволява набирането на 
средства на конкурентна цена. 
От КНСБ посочиха, че не са подкрепили нито един от трите предложени законопроекта, тъй като "нивото на амбиция в тях 
е ниско". Основната им забележка е, че не виждат политика по доходите. Няма предвиден ръст на минималната работна 
заплата, а те настояват тя да бъде 760 лева и да не се замразява през тази година. Няма предвиден ръст на доходите на 
заетите в бюджетната сфера, а от КНСБ настояват те да бъдат компенсирани с ръста на инфлацията, който бележи 24-
годишен пик. 
"Не смятаме, че при условията на нарастваща средна заплата в частния сектор с 11%, тази в държавния не трябва да 
нараства и с един процент. В нашите структури има изключително много напрежение и най-вероятно може да се стигне до 
браншови протести, които КНСБ ще подкрепи. Като цяло смятаме, че държавата ще събере повече приходи, че БВП ще 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/268189-tristranniyat-savet-ne-se-razbra-za-aktualizatsiyata-na-byudzheta
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бъде малко по-голям от прогнозирания и средногодишната инфлация ще бъде малко по-голяма от планираната" - посочи 
представителят на КНСБ Любослав Костов, след което подчерта: 
"В условията на толкова висока инфлация първото и основно задължение на изпълнителната власт трябва да бъде реалната 
покупателна способност на гражданите. И именно нейното намаляване ще бъде основна грижа на КНСБ." 
Тук представителят на синдикатите заплаши дори с протестни действия, ако най-бързо не бъдат вдигнати доходите на 
хората, тъй като инфлацията се увеличава всеки месец и не се индексира веднъж в годината. 
От страна на КТ „Подкрепа“ бе заявено, че тяхното отношение по въпроса за Здравната каса е по-скоро отрицателно. Те не 
са подкрепили законопроекта поради факта, че в него няма никаква политика по доходите на заетите в свързаните 
структури. По отношение на Законопроекта за държавното обществено осигуряване от КТ „Подкрепа“ са дали своята 
подкрепа, въпреки всички свои възражения за начина, по който той е направен. Причината - има гарантирано увеличение 
на пенсиите, които са най-ниските в ЕС, и няма как да си позволят да не го подкрепят. В същото време от КТ "Подкрепа" 
предупредиха, че за да може НОИ да си позволи всяка година да изплаща актуализираните пенсии, ще трябва постоянно 
да се извършва трансфер от държавния бюджет. „Това е малко мързелив начин за финансиране на пенсиите през 
държавния бюджет - трябва да се направят нужните промени, така че да се гарантират приходите в НОИ“ – отбеляза Ваня 
Григорова от КТ „Подкрепа“. 
По отношение на държавния бюджет тя повтори казаното от колегата й от КНСБ, че няма никаква политика по доходите и 
че ако извършеното увеличение на минималната работна заплата от 1 април е било достатъчно, както твърдят от 
правителството, това означава, че всички можем да кажем, че е настъпил краят на инфлацията. 
"А е повече от очевидно, че не можем да го направим" - обобщи Григорова. 
 
Vesti.bg 
 
√ Тристранният съвет обсъди актуализацията на бюджета 
По време на вчерашните дебати социалните партньори изразиха различни мнения 
Още днес правителството е възможно да обсъди и гласува актуализацията на бюджета, за да придвижи процедурата към 
комисиите на Народното събрание. Това потвърди вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след 
вчерашното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което социалните 
партньори обсъдиха законопроектите за актуализацията на държавния бюджет, на бюджета на Държавното обществено 
осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, предаде БТА. 
„Актуализацията включва основно антикризисните мерки, включително актуализация на пенсиите и някои данъчни 
облекчения“, припомни министърът на финансите.  
Сред мерките, заложени в актуализацията, са: Освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ 
и природния газ; Намалена ставка на ДДС в размер на 9% за парното и доставките на газ; Нулева ставка на ДДС за доставка 
на хляб; Увеличаване размера на данъчните облекчения за деца; Увеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури, 
пурети, нагреваеми тютюневи изделия и наргилета. 
Други мерки за подкрепа са осъвременяването на пенсиите от юли 2022 г. и прилагане на нов механизъм за подобряване 
на адекватността на пенсиите от октомври 2022 г., предвиждат промените.  
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. 
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв. от юли 2022 г., а от 
началото на октомври 2022 г. допълнително на 3400 лева. Размерът на социалната пенсия за старост и обвързаните с нея 
размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както и добавки, се увеличава от 170 лв. на 247 лв. от 1 юли 2022 
година. Очаква се средната пенсия на един пенсионер през юли 2022 г. да достигне 666 лв., което е ръст от 23,2% спрямо 
юни 2022 г. По време на вчерашните дебати социалните партньори изразиха различни мнения. 
От Българска стопанска камара(БСК) посочиха, че подкрепят само част от мерките и ги разкритикуваха за липса на 
продължаване на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. От камарата смятат, че правителството 
не е направило подробен анализ как тези мерки ще повлияят на темпа на инфлация.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепи промените в Закона за бюджета на Държавното 
обществено осигуряване, тъй като, според организацията, предложеното увеличение на пенсиите дебалансира системата 
и нарушава връзката между осигурителния принос и размера на пенсията.  
От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настояха за нов ръст на минималната заплата през тази 
година, както и за покачване на доходите на хората, заети в бюджетната сфера. От КНСБ прогнозираха и браншови 
протести, за които изразиха подкрепа.  
Становището на КТ „Подкрепа“ към актуализацията на бюджета на НЗОК също беше отрицателно, тъй като, според 
синдиката, там липсва политика по доходите на заетите в тази дейност. От синдиката предупредиха също, че с 
актуализацията правителството не гарантира повече приходи към на НОИ, но изразиха подкрепа за заложения ръст на 
пенсиите. 
 
Сега 
 
√ Бизнесът не подкрепя предложенията за пенсиите 
Предложенията на управляващите за увеличение и преизчисление на пенсиите в следващите месеци не получиха 
подкрепата на работодателите. Синдикатите също критикуваха проектите за актуализация, макар и с противоположни 
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аргументи. Това стана ясно от изявленията на социалните партньори след днешното заседание на националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
БСК обяви, че не подкрепя направените предложения с изключение на едно - увеличението на тавана на пенсиите, тъй 
като те затвърждават пороците на сегашната система. АИКБ също обяви след тристранката, че не подкрепя законопроекта 
за държавното обществено осигуряване. 
КНСБ също не дава подкрепа за нито един от трите бюджета, защото смята, че в тях няма политика към доходите. От 
синдиката даже обявиха, че са готови за протести, ако не се вдигнат доходите на хората. КНСБ настоява за 760 лв. 
минимална заплата и компенсиране на хората в бюджетната сфера поне за инфлацията. Има изключително много 
напрежение сред нашите структури, има вероятност да се стигне до браншови протести, предупреди Любомир Костов от 
синдиката. 
КТ "Подкрепа" не подкрепя законопроекта за бюджета на здравната каса, защото в него няма политика по доходите към 
заетите в системата, обяви Ваня Григорова. Този синдикат подкрепя бюджета на ДОО, тъй като вдига пенсиите, които са 
най-ниските в ЕС. "Подкрепа" обаче иска освен увеличение на разходите, да се помисли и за увеличение на приходите, с 
други думи - повишение на осигурителната тежест и засилване на контрола. 
Законопроектът на управляващите и проектът за постановление на МС за нов размер на социалната пенсия 
предвиждат следните увеличения и преизчисления: 
- 10% увеличение на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. - от 1 юли; 
- включване на ковид добавката от 60 лв. в основния размер на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 30 юни 
2022 г. - от 1 юли; 
- при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., към основния размер се добавят 
60 лв.; 
- увеличение на минималната пенсия за трудов стаж и възраст от 370 на 467 лв. - от 1 юли; 
- увеличение на максималната пенсия за трудов стаж и възраст от 1500 на 2000 лв. - от 1 юли; 
- увеличение на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лв. - от 1 юли; 
- преизчисление на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., като средномесечният 
осигурителен доход, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 
2022 г., умножен със съответния процент за годините осигурителен стаж, действал към момента на отпускане на пенсията 
- от 1 октомври; 
- така определеният размер на пенсиите се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на 
пенсията, с процент, равен на по-високия измежду ръста на осигурителния доход или този на индекса на потребителските 
цени за предходната календарна година. Пенсиите, отпуснати до 2008 г., се увеличават с процентите за годините след тази 
дата. При разлика между преизчисления размер и този към 30 септември 2022 г. ще се взема предвид по-благоприятният 
вариант - от 1 октомври; 
- максималният размер на пенсията се увеличава от 2000 на 3400 лв. - от 1 октомври. 
КРИТИКИТЕ НА БСК 
- Предстоящите промени в осигурителната система трябва да са съпроводени от реформа. В противен случай, както се 
предлага и сега, се работи на парче, а промените се използват за политически цели. 
- Има нужда от постепенно премахване на натрупани в годините деформации, които противопоставят различни групи 
пенсионери и поддържат трайно чувството за несправедливост. Но не трябва стари грешки да се поправят чрез нови. 
Необходим е анализ на състоянието на осигурителната система, който да очертае краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни решения, обхващащи и трите стълба на системата. 
- Предлаганите решения трябва да бъдат припознати от социалните партньори и обяснени по достъпен начин на 
обществото. Важно е да има консолидирана позиция, а не противопоставяне и липса на предвидимост. Промените, които 
се предлагат, бяха подготвени без участието на експерти на социалните партньори. Извършваните консултации са 
абсолютно формални, а именно работодателите и работниците заплащат осигурителните вноски, с които се пълнят 
осигурителните фондове. 
- Остава неясно дали с тези промени се урежда трайно въпроса за адекватността на пенсиите, или при дебатите за бюджета 
за следващата година няма да се предвиди още по-сериозно увеличение. През последната една година, за твърде кратко 
време се извършиха две сериозни увеличения на получаваните от пенсионерите суми за пенсия. 
- Правилното по замисъл подпомагане на пенсионерите в трудните години чрез т.нар. ковид добавки погълна почти 3 
млрд. лева. Това подпомагане се извърши по възможно най-неефективния начин, чрез тотална уравниловка; на всички 
пенсионери се отпусна еднаква по размер добавка, независимо от размера на пенсиите, който получават. В резултат - 
неизпълнени очаквания и недоволни пенсионери, задълбочаващо се недоверие и липса на мотивация на лицата, които се 
осигуряват. Пренебрегна се старото житейско правило, че получени веднъж пари после трудно се отнемат, особено от най-
нискодоходните групи. 
- Не се представиха предварително за сериозно обсъждане анализи за очакваното въздействие от промените, за да има 
представа за необходимите средства за 2023 г. Липсва и анализ за размера на допълнителните средства, необходими за 
дофинансиране на ДОО от бюджета. Не се предлагат решения за сегашните и бъдещи политики за дофинансиране на ДОО, 
за възможностите за оптимизиране на разхода на предоставените средства в системата, за политики за ограничаване и 
премахване на всички плащания, несвързани с осигурителния принос. 
- Прилагането на еднаква по размер добавка в размера на всички пенсии, които се изплащат за сметка на ДОО, нарушава 
и деформира основен принцип на пенсионната система - пенсията трябва да се определя според приноса на лицето към 
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пенсионната система. Добавката, с която автоматично се увеличава пенсията, при това еднаква по размер, не  отразява 
приноса на лицето към осигурителната система и не мотивира лицата да се осигуряват на реални доходи. 
- Минималната пенсия се увеличава безконтролно и непрекъснато, в нарушение на правилата и принципите на социалното 
осигуряване. Допълнителни доходи за хората с ниски пенсии следва да се осигуряват чрез социалното подпомагане, а не 
за сметка на деформиране на осигурителната система. 
- Всичко това води до сближаване на размера на пенсиите на хора с различен индивидуален принос към социално-
осигурителната система. Този подход се отразява негативно върху осигуряващите се, като ги демотивира да се осигуряват 
на реалните си, в повечето случаи по-високи доходи. 
 
DarikNews.bg 
 
√ Тристранката обсъди актуализацията на бюджета – какво се разбраха държава, бизнес и синдикати 
Завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който бяха обсъдени трите законопроекта за 
актуализация на бюджета. Синдикатите и бизнесът очаквано имаха своите забележки. Според бизнеса е необходимо да 
се заложат енергийни помощи, които да продължат през следващите месеци, те искат компенсации за скъпата 
електроенергия. Синдикатите от своя страна изразиха недоволство, че в бюджета няма ръст на минималната работна 
заплата, а парите за хората в държавния сектор не се увеличават. 
"Имаше изразени становища и от страна на бизнеса, и от страна на синдикатите. Като цяла актуализацията включва 
основно антикризисните мерки плюс актуализация на пенсиите, плюс някои данъчни облекчения и промени в част от 
разходната част на някои от проектите, които са предвидени от министерствата. Становищата бяха разнопосочни", каза 
министърът на финансите Асен Василев след края на Тристранката. 
Представителите на бизнеса заявиха, че не са видели гаранция за продължаване на компенсациите за електроенергия за 
небитови потребители. 
„От Българската стопанска камара изразихме становище по отношение на част от мерките за подкрепа на бизнеса. Това, 
което не видяхме в предложената актуализация за бюджета, е гаранция за продължаване на компенсациите за 
електроенергия за небитовите потребители”, подчерта Станислав Попдончев. 
"Настояваме антикризисните мерки да са и антиинфлационни", заявиха още от Българската стопанска камара (БСК) след 
заседанието. 
"Не подкрепихме предложението за актуализация на бюджета на ДОО. Предложеното увеличение на пенсиите 
дебалансира системата", казаха от своя страна от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те се 
въздържаха и от подкрепа за актуализацията на държавния бюджет. 
"Надяваме се в изменението на закона на енергетиката да се фиксира конкретен ангажимент на изпълнителната власт да 
се осигури енергия за бизнеса на конкретна цена", казаха от асоциацията. Според тях увеличаването на размера на 
държавния дълг е обоснован, в момента дълговият пазар позволява набирането на средства на конкурентна цена. 
"Смятаме, че тази мярка е закъснявала, тя трябваше да бъде направена, когато бяха отрицателни лихвите на държавни 
дългове", допълниха още те.  
Любослав Костов заяви, че КНСБ не подкрепя и трите бюджета. "Нивото на амбиция е ниско. Каквото и да си говорим, ние 
не виждаме политика по доходите и това е нашето основно притеснение. Няма предвиден ръст на минималната работна 
заплата, настояваме да е 760 лева, няма и предвиден ръст на доходите на хората в държавната сфера", каза той и добави, 
че вероятно ще се стигне до браншови протести, които КНСБ ще подкрепи. 
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” посочи от своя страна, че не подкрепят законопроекта за актуализация на бюджета на 
НЗОК. "Актуализацията на Държавното обществено осигуряване го подкрепят, макар начина, по който е направен, най-
малкото защото има гарантирано увеличение на пенсиите", каза тя. Според Григорова, докато се правят повече разходи, 
по никакъв начин не се гарантират повече приходи във фондовете на НОИ. 
Още днес правителството е възможно да обсъди и гласува актуализацията на бюджета, за да придвижи процедурата към 
комисиите на Народното събрание. Това потвърди вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след 
вчерашното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което социалните 
партньори обсъдиха законопроектите за актуализацията на държавния бюджет, на бюджета на Държавното обществено 
осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.  
Сред мерките, заложени в актуализацията, са: 
Освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ; 
Намалена ставка на ДДС в размер на 9% за парното и доставките на газ; 
Нулева ставка на ДДС за доставка на хляб; 
Увеличаване размера на данъчните облекчения за деца; 
Увеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури, пурети, нагреваеми тютюневи изделия и наргилета, припомня 
БТА. 
Други мерки за подкрепа са осъвременяването на пенсиите от юли 2022 г. и прилагане на нов механизъм за подобряване 
на адекватността на пенсиите от октомври 2022 г., предвиждат промените. 
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. Максималният размер 
на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв. от юли 2022 г., а от началото на октомври 
2022 г. допълнително на 3400 лева. 
Размерът на социалната пенсия за старост и обвързаните с нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, както 
и добавки, се увеличава от 170 лв. на 247 лв. от 1 юли 2022 година. 



8 

 

Очаква се средната пенсия на един пенсионер през юли 2022 г. да достигне 666 лв., което е ръст от 23,2% спрямо юни 2022 
г. 
 
√ Еврокомисарят по сближаване Елиза Ферейра и президентът на ЕИБ Вернер Хойер на форум за Зелената сделка 
За втора поредна година Dir.bg и 3ENEWS са домакини на мащабно събитие за зеления преход. То ще се проведе на 10 
юни в София, с участието на европейски и български лидери, бизнеса и неправителствения сектор. 
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 
 
√ Премиерът Петков очаква 7% ръст на икономиката при нулева корупция 
На среща с Националното сдружение на общините премиерът Кирил Петков гарантира, че ако корупцията бъде 
изкоренена, икономическият растеж у нас ще достигне 7%. Той обяви, че българската икономика е постигнала 4.5% 
растеж, въпреки кризата. 
Очакването му е този показател да се подобри, когато пристигнат парите по линия на европейските оперативни програми 
и Плана за възстановяване и устойчивост. Тези средства, по думите на премиера, са общо 48 милиарда, но не уточни дали 
лева или евро. 
Според Кирил Петков, ако средствата бъдат изразходвани правилно, България може да се превърне в съвсем различно 
място. А на представителите на местната власт обеща, че няма да ги дели по пратийна принадежност. 

https://dir.bg/
http://3e-news.net/
http://3e-news.net/
https://greentransition.bg/
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√ Петков за бюджета: Не харчим повече пари, даваме ги на хората, които имат най-голяма нужда 
Министрите от кабинета се събират на редовно заседание. Най-важната точка е приемане на актуализацията на 
бюджета, каза премиерът Кирил Петков в началото на заседанието. 
Той уточни какви са основните акценти в актуализацията: 
- Увеличават се пенсиите с 60 лв. плюс 10%, като таванът на пенсиите става 2 000 лв. За последните 12 месеца минималната 
пенсия се е качила от 300 лв. на 467 лв., което е със 167 лв. покачване, а за последните 12 години преди това, покачването 
е само със 100 лв, каза Петков. 
- Даваме възможност на бензиностанциите да намалят цената на дизела и бензина без добавки с 25 ст. на литър, от което 
ще се възползва всеки българин с българска регистрация. 
- Освобождава се ел. енергията и втечнения газ от акциз. 
- Намалява се ДДС ставката на парното с 9%. Много важна мярка с увеличаване цените на газа. Правителството прави 
всичко възможно крайната цена на потребителя да бъде намалена, категоричен е премиерът. 
- Нулева ставка за ДДС на хляба - безпрецедентна мярка също. 
- Облекчаване на данъчните плащания за младите, работещи семейства. 
Тези мерки за 2 млрд. са безпрецедентни, каза премиерът. Хубавото е, че те не са проинфлационни, защото крайният 
дефицит остава на 4.1. С други думи не харчим повече пари, а ги даваме на хората, които имат най-голяма нужда, заключи 
Петков. 
След днешното приемане от МС бюджетът отива към парламента. 
 
√ Даниел Лорер: От декември няма задкулисни договорки 
Бюджетът, който правителството предлага, е насочен към кризата, предвид и войната в Украйна, която ни се отразява. Това 
заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер в "Денят започва". 
По думите му 2 млрд. лева се насочват в подпомагане на икономиката и най-уязвимите групи от обществото. Отчете 
подпомагането на бизнеса заради високите цени на тока. Имаме 15% по-ниска цена, благодарение на американския газ, 
каза Лорер. 
Сега пълното количество азерски газ ще влезе в България, дерогацията на петрола - България получи отсрочка от ЕС, защото 
имаме ясна съюзническа позиция по много въпроси. Нашата рафинерия не е готова, необходимо ни е време, в предишната 
ни позиция никой нямаше да ни обърне внимание, коментира министърът. Призова рафинерията да започне дейностите, 
за да могат да преработват петрол за българската индустрия с източници, различни от руските, тъй като имат ограничено 
време да го направят. 
Заяви, че от декември насам няма задкулисни договорки. 
За нас е важно да се знае, че МВнР води външната политика във всяка една сфера. Разбира се, ресорните министерства 
договарят своите неща, но цялостната политика е във външно министерство, без никакво съмнение. 
Министър Лорер каза още, че по време на дебатите за бюджет е нормално да има различия, тъй като всяка страна защитава 
своя интерес, а правителството има политика за доходи, от началото на годината няколко пъти се вдигат пенсиите, 
повишени са заплатите на учители, лекари, медицински сестри, а държавните структури, които се реформират, ще имат 
по-високи заплати. 
По отношение на инфлацията Даниел Лорер коментира, че нивото ѝ в България е каквото и в другите балкански страни (11 
- 13%), а за сравнение в балтийските държави е 17 - 18%. 
 
БНР 
 
√ НС дискутира удължаване срока на действие на комисията за проверка на обстоятелствата около спирането на газа 
Депутатите ще обсъждат проект за удължаване срока на действие на временната комисия за проверка на обстоятелствата, 
довели до спиране на природния газ. В седмичната програма се предвижда второ четене на промените в Закона за 
генетично модифицирани организми. Законопроектът е разработен с цел да се приведе националното законодателство в 
съответствие с настъпилите промени в европейско законодателство в областта на генетично модифицирани организми. 
Ще бъдат актуализирани и принципите за извършване на оценка на риска от генномодифицирани организми. 
Очаква се депутатите да продължат срока на действие на работата на временната комисия за проверка на обстоятелствата, 
довели до спирането на природния газ от "Газпром експорт" и проведената процедура за избор на алтернативни 
доставчици от "Булгаргаз". 
В заседанието на въпросната комисия е предвидено да бъдат изслушани изпълнителният директор на "Булгаргаз" Людмил 
Йоцов и на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. 
Очаква се депутатите да гласуват и законопроект за ратифициране на измененията в Закона за Европейската социална 
харта, известна като Социалната конституция на Европа.  
 
√ Комисия в НС изслушва представители на ЦИК 
Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание ще изслуша представители на 
ЦИК. Те ще представят анализа си от предходните  парламентарни избори и оперативните задачи в изборния процес. 
От изнесени в медиите данни става ясно, че в доклада си ЦИК обръща внимание на тома, че Изборният кодекс не допуска 
санкциониране на  нарушения по агитация, извършени в социалните мрежи. Комисията е обобщила, че на всички избори 
от 2021 г. има подадени жалби за изнесена в интернет предизборна агитация, която не подлежи на контрол. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Анализът ще бъде гледан в комисията на фона на дебата за връщането на хартиената бюлетина. БСП предложиха това с 
промени в Изборния кодекс като алтернатива на машинния вот. 
От месец ЦИК разполагат с техническата спецификация за система за електронно дистанционно гласуване. Министърът на 
електронното управление Божидар Божанов уверява, че тя няма да се ползва за предстоящите местни избори. До края на 
2023 година обаче трябва да има инфраструктура за подобно гласуване и тестване на системата. 
 
√ Кабинетът обсъжда актуализацията на бюджета 
Очаква се правителството да обсъди актуализацията на бюджета. Най-голямото разходно перо са пенсиите, които трябва 
да бъдат актуализирани от 1 юли с 10 на сто и след това преизчислени от 1 октомври. 
720 000 пенсионери ще получат преизчисляване на пенсиите от октомври, потвърди вицепремиерът Асен Василев. 
Индексация на пенсиите и преизчисляването им през октомври, както и по-високи заплати в част от министерствата срещу 
оптимизация на персонала са сред заложени мерки, макар и коалиционните партньори да не са убедени около това дали 
става дума за действителни реформи. 
Увеличение на заплатите в публичния сектор на калпак няма да има. 
Коалиционен съвет също обсъжда параметрите на актуализацията 
Управляващите се събират на коалиционен съвет, за да опитат да постигнат съгласие за параметрите на актуализацията на 
бюджета. Срещата в лидерски формат трябваше да се проведе вчера, но заради разминаване между финансистите на 
отделните формации беше отложена с ден. 
На проведения вчера финансов експертен съвет на партиите от управляващата коалиция до разбирателство не се стигна. 
От "Има такъв народ" критикуваха липсата на реформи в проекта за актуализация на бюджета, "Демократична България" 
внесоха нови предложения - за изграждане на детски градини и за поемане от страна на държавата на половината от 
цената на картите за градски транспорт. 
"Продължаваме промяната" настояват между първо и второ четене да няма промени, за да може актуализацията да бъде 
приета в срок. 
Тази вечер от 19 ч. лидерите ще се опитат да намерят компромисните решения. 
 
√ Хасан Адемов: Зависимостта на бюджета на ДОО от държавния се засилва 
"Финансовата устойчивост на пенсионната система не е гарантирана" 
Интервю на Георги Марков с Хасан Адемов в предаването ''Нещо повече'' 
"Целта на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) е да се подобри адекватността на 
пенсиите. За съжаление на този етап няма идея за устойчиво финансиране на тези увеличения, очаквани от българските 
пенсионери. Предлага се разходите за пенсии да са 1,4 млрд. лева. Но тези пари са за сметка на данъци, няма предвидено 
увеличение на осигурителните вноски, а това засилва зависимостта на бюджета на ДОО от държавния бюджет". 
Това коментира пред БНР депутатът от ДПС Хасан Адемов, заместник-председател на Комисията по труда и социалната 
политика в Народното събрание, бивш социален министър. 
И посочи, че тази зависимост вече е над 45%. 
"Това означава, че натискът върху публичните финанси, натискът върху фиска ще продължи да се увеличава, при 
положение че този трансфер се увеличава всяка година. Този дефицит вече от 6,9 млрд. лева вече е 8,3 млрд. лева. Това 
означава, че тези пари са за сметка на всички български граждани, в това число и за пенсионерите". 
Във връзка с това дали има възстановяване на справедливостта - той посочи, че има такива опити, но подчерта, че 
"сметките са направени на коляно": 
"В досега действащия бюджет осъвременяването на пенсиите по т.нар. "швейцарско правило" беше предвидено да е 6,1%. 
Сега се предлагат 10%, като не е ясно защо са 10%, а не 7% или 15%, например". 
В предаването "Нещо повече" депутатът допълни: 
"Има въпрос, който е сериозно дискутиран. И той е свързан с пенсионното производство. Няма нови и стари 
пенсии. Пенсионното производство е към определена дата. За да може да се калкулира ръст на осигурителния доход, 
трябва пенсионерът да участва в ръста на този доход, а той не участва. Тук идва спорът, който Министерството на 
финансите и Министерството на труда и социалната политика са решили в полза на българските пенсионери. Този разход 
от 1,4 млрд. лева ще намери ли своето устойчиво покритие през следващата година? Тези пари не са произведени. Казват, 
че е от преизпълнение на приходите, но има ли гаранция, че и догодина ще се случи такова преизпълнение. Въпросът за 
финансовата устойчивост на пенсионната система все още не е напълно решен". 
По думите на Адемов минималната работна заплата (МРЗ) трябва да се определя по правилата на Европейската комисия, 
където условно е казано, че МРЗ трябва да бъде около 50% от средната работна заплата: 
"Надявам се в началото на следващата година този механизъм да бъде одобрен от социалните партньори и в българското 
законодателство директивата да бъде приета. За да може не политическата воля да е определяща при вземането на 
решението за размера на МРЗ". 
Интервюто с Хасан Адемов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Калоян Стайков: В миналото имаше страшно много проблеми с блок тарифите 
"Колкото по-евтина е енергията, толкова по-малък е стимулът за пестенето ѝ" 
Интервю на Веселина Миланова с Калоян Стайков 

https://bnr.bg/post/101658709/hasan-ademov-zasilva-se-zavisimostta-na-budjeta-na-doo-ot-darjavnia-budjet
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Парламентарната комисия по енергетика ще разгледа предложенията на ИТН за промени в Закона за енергетиката. Те 
включват прилагането на т.нар. блок тарифи за консумация на ток, газ и вода, които разделят потреблението на различни 
категории с различни цени. 
"Това е нещо, което се прилагаше в България преди. Резултатът не беше особено добър, имаше страшно много проблеми 
– при администрирането на самите цени, сериозни злоупотреби с тази възможност. Не очаквам да се получи нещо по-
различно", заяви пред БНР икономистът Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт. 
Според Стайков предложението е "задълбочаване дори на сега съществуващата практика цените да се държат ниски с 
обяснението, че се полага на бедните". 
"Колкото по-евтина е енергията, толкова по-малък е стимулът за пестенето ѝ." 
Изкуствено ниските цени обезкуражават инвестициите, потребителските навици и не подпомагат бедните, смята 
икономистът. 
"Дефиницията е твърде обща – основни потребности. Не съм видял работна дефиниция по тази тема. Може всичко да се 
сложи там", посочи Калоян Стайков за евентуалното връщане на различни тарифи до определен праг и над него. 
Този законопроект трябваше да бъде представен преди месеци. Няма сериозна обосновка на самия закон, нито оценка за 
въздействие при прилагането му, коментира Калоян Стайков в предаването "Преди всички". 
В Европа няма регулирани пазари, при нас имаме регулирани цени, замразени за домакинствата, които бяха 
имунизирани срещу скока на цените, изтъкна икономистът. 
"Ние се развиваме в коренно различни условия." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ 193 лева на хектар по Схемата за единно плащане на площ 
193 лв. 44 ст. на хектар е окончателният размер на подпомагането по Схемата за единно плащане на площ за тази година. 
Тя е определена със заповед на земеделския министър след проверки на подадените от стопаните заявления. 
Окончателното плащане е с близо 2 лв. на хектар по-високо от първоначалното индикативно плащане, направено през 
декември. В края на миналата година бяха преведени близо 643 млн лв. по  сметките на 54 хил. фермери. 
Доплащанията по Схемата за кампанията от 2021-а трябва да приключат до края на юни . 
 
√ Зам.-министър Неков: Виненият туризъм да бъде защитен като нематериално културно наследство 
Виненият туризъм трябва да бъде защитен като нематериално културно наследство, заяви зам.-министърът на 
земеделието Момчил Неков на кръгла маса за перспективите за развитие на този вид туризъм у нас. 
Консумацията на вино в България е около 120 милиона литра годишно, като вносът е едва 5 милиона литра. България 
произвежда качествен продукт и може да печели от него, категорични са експертите.  
През последните 5 години у нас са регистрирани нови 43 винарски изби, като общият им брой за страната до момента е 
336. 
Една трета от тези изби имат потенциал за винен туризъм, смятат от агроведомството. 
Идеята е да бъдат обособени в осем винени региона с различни специфики, а в последствие да има защитени географски 
указания за тези региони. 
Друга цел на Министерството на земеделието е да насърчи хотелиерите да предлагат на туристите местно вино. 
Държавата ще подкрепя винопроизводители с експортен потенциал, за да има реални бизнес резултати от участието в 
международни форуми. 
Тези разговори идват в контекста на неколкократни протести на лозари и винари през последната година заради липсата 
на подпомагане в сектора. 
Предстои създаването на обща работна група между експерти от няколко министерства и бизнеса, за да обсъждат и 
решават въпросите на винения туризъм, съобщават от земеделското министерство. 
 
√ Председателят на УС на АПИ подписва договорите за тунела под Шипка 
Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Тодор Василев ще подпише договорите за 
проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под Шипка. 
Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина над 10 км, от които 8 км са ново строителство, а 
останалите са реконструкция на съществуващия път Габрово - Казанлък. 
Предвиждат се и 5 тунела с обща дължина 4 км, тунелът под Шипка ще е 3 км 220 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 
подлез. 
 
√ Договорите за тунела под Шипка се подписват днес 
Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат подписани договорите за проектиране и строителство на тунела под връх 
Шипка. От обявяването на обществената поръчка досега изминаха близо три години, като решението за избор на 
изпълнител беше обжалвано в съда. 
Обществената поръчка предвижда строителство на участък с дължина 10,549 км, от които 8 км са ново строителство, както 
и 5 тунела с обща дължина 4,011 км, съобщават от АПИ. 
Най-големият от тях -тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Ще бъдат изградени още 6 моста и 1 подлез. 
Съоръжението, което е възлова точка при движението в посока Север – Юг, ще осигурява преминаването през Стара 
планина в централната част на България. 
Проектът е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., която чака одобрение от ЕК. 

https://bnr.bg/post/101658843
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Избраният изпълнител е консорциум от три български фирми – същият, който изгради и обходния път, довеждащ до 
тунела. Стойността на договора е 358 020 000 лв. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 8 месеца за проектиране и 3,5 години за строителство. 
 
√ ЕК предложи Евробюджет 2023: 185,6 млрд. евро, плюс 113,9 млрд. по "Следващо поколение ЕС" 
Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС от 185,6 милиарда евро за 2023 г., който да бъде допълнен с близо 
113,9 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента "Следващо поколение ЕС". 
През годината ще бъдат внесени допълнителни предложения за финансиране, свързани с последиците от войната в 
Украйна - във външен и вътрешен план според заключенията на Европейския съвет от края на май. 
От тези средства Комисията предлага да бъдат отпуснати 103,5 милиарда евро за икономическото възстановяване и 
растежа след пандемията от коронавирус и за справяне с предизвикателствата, възникнали от войната в Украйна. 
Предвиждат се 53,6 милиарда евро за общата селскостопанска политика, а 46,1 милиарда евро - за регионално развитие 
и сближаване. 
1,2 милиарда евро се заделят за отбраната. 
 
√ Фон дер Лайен: Полша да изпълни трите условия, свързани с независимостта на съдебната система 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред пленарната зала в Страсбург, че за да бъдат 
отпуснати парите на Полша по нейния План за възстановяване и развитие, тя трябва да изпълни трите условия, свързани с 
независимостта на съдебната система. 
Фон дер Лайен поясни, че на първо място, дисциплинарната камара, трябва да бъде разпусната и заменена от независим 
и безпристрастен съд, второ, дисциплинарният режим да се реформира и трето, всички съдии, засегнати от решенията на 
дисциплинарната камара да получат възможността случаите им да бъдат преразгледани от нова камара в рамките на ясен 
график и на основата на нов режим, в който да няма неуместна намеса. 
Тя подчерта: 
"Нека бъда много ясна. Тези три ангажимента, превърнати в крайъгълен камък, трябва да бъдат изпълнени, преди да бъде 
направено каквото и да било плащане. Знам, че някой от вас са скептични, но нека ви уверя, че никакви пари няма да бъдат 
наредени, докато не бъдат предприети тези реформи. Планът е публично оповестен". 
В края на октомври миналата година Съдът на ЕС осъди Полша да плаща по 1 млн. евро на ден за това, че не е спряла 
дейността на дисциплинарната камара. 
Тези дни се разбра, че трима евродепутати от "Обнови Европа" - София ин'т Велд, Ги Верховщадт и Луис Гарикано обсъждат 
възможността да поискат оставката на цялата Комисия заради даването на зелена светлина на плана на Полша. 
Като припомни, че до този момент Полша не е изпълнила нито едно от решенията на Съда на ЕС, София ин'т Велд се обърна 
към Фон дер Лайен с думите: 
"През 2019 година тази институция, госпожо председател, ви даде вот на доверие.  Това направих и аз. Но вотът на доверие 
е безсмислен, ако е необратим, защото ни оставя без лостове. За мен е ясно, че ако направите каквито и да било плащания 
на Полша, без тя да изпълни всички критерии, то тогава ще загубите доверието ми".   
 
√ Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха за минималната заплата 
Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение за европейски правила, с които да се определя 
минимална работна заплата, както е заложено в националните законодателства или в колективните договори. Новото 
законодателство ще важи за всички работещи в ЕС, които имат договор за наемане на работа. 
Страните членки ще трябва да направят оценка дали минималните им заплати в момента могат да осигурят приличен 
стандарт на живот, като се вземат предвид социално-икономическите условия, покупателната способност или нивата на 
дългосрочната национална производителност или развитие. 
За целта те биха могли да създадат потребителска кошница със стоки и услуги на реални цени, както и да приложат 
международно използвани стойности като 60 на сто от брутната средна заплата. Страните членки, в които по-малко от 80 
на сто от работната сила е защитена от колективното договаряне, ще трябва да изготвят план за действие, така че 
постепенно да повишат този процент. 
За да изработят най-добрата стратегия, те ще трябва да включат социалните партньори и да информират Комисията за 
предприетите мерки, както и да направят плана си публичен. Също така държавите ще бъдат задължени да въведат 
система, която да включва надеждно наблюдение, контрол и инспекции на място, за да се гарантира съвместимостта и 
справянето със злоупотреби като допълнително договаряне, фалшиво самонаемане, неотбелязано допълнително работно 
време или нарастване на интензивността на работата. Националните власти ще трябва да гарантират възможността 
правата на работещите да бъдат възстановени в случай на тяхното нарушаване. 
За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от комисията по заетост и социални въпроси на Европейския 
парламент, след което да се гласува в пленарна зала. Съветът също трябва да го одобри. 
 
√ Британският премиер Джонсън остава на поста си, но политическата буря не е преминала 
Зеленски заяви, че е доволен, че Джонсън остава премиер 
Във Великобритания прогнозите за политическото бъдещето на премиера Борис Джонсън не са обнадеждаващи, въпреки 
че той оцеля при вота на недоверие сред депутатите от своята Консервативна партия 
В статия във вчерашния "Таймс" бившият лидер на Консервативната партия Уилям Хейг написа, че макар и Борис Джонсън 
да оцеля, щетите от вота за премиерството му са непоправими. 



13 

 

Неодобрението сред депутатите на премиера е много по-голямо, отколкото при подобни гласувания при всички негови 
предшественици, отбелязва Хейг и го призовава да подаде оставка. 
В своите анализи вчера политическите наблюдатели посочват, че бурята около Джонсън съвсем не е преминала и през 
следващите седмици го очакват много предизвикателства. 
Първото е на 23 юни, когато се провеждат извънредни избори за две депутатски места, които досега бяха държани от 
консерватори. Прогнозите са, че те ще ги загубят за сметка на опозицията. 
Поведението на Борис Джонсън около "Партигейт" пък ще бъде разгледано в парламентарната комисия по 
стандартите. Както посочи бившият министър на правосъдието Дейвид Гоук, разследването на тази комисия дали 
премиерът умишлено е лъгал в парламента е от голямо значение за неговото бъдеще. 
Ако членовете на комисията преценят, че той е подвел депутатите, тогава или кабинетът ще се опита да го принуди да 
подаде оставка или "Комитет 1922" ще промени сегашните правила и ще допусне нов вот на недоверие. 
Верните министри и сподвижници на Джонсън призовават да се сложи черта на миналото и страната да продължи под 
негово управление, за да изпълни обещанията си към хората, като реализира техните приоритети. 
Както обаче отбеляза политическият анализатор на Би Би Си Роб Уотсън, докато при предишните вътрешни войни в 
Консервативната партия винаги е ставало дума за политика и най-вече за ЕС, този път проблемът е от чисто човешки 
характер, защото става дума за личните качества на премиера, а това е изключително лоша новина за него. 
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е доволен, че британският премиер Борис 
Джонсън остава на поста си. 
 
√ Лавров с визита в Турция, с Чавушоглу обсъждат перспективите за мирните преговори с Украйна 
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пристигна на работно посещение в Турция, по време на което се 
очаква да обсъди с турския си колега Мевлют Чавушоглу перспективите за възобновяване на мирните преговори с Украйна. 
Това съобщиха от руското дипломатическо ведомство. 
Очаква се също така Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу да обсъдят проблема с износа на зърно от блокираните украински 
пристанища в Черно море. Според Лавров Русия отдавна е осигурила необходимите хуманитарни коридори, а за 
окончателното решаване на проблема трябва да се направи едно единствено нещо: 
"Да се заповяда на Зеленски да даде команда за разминиране на тези пристанища и да престанат да се крият зад някакви 
изявления, че Русия ще се възползва от това. Путин вече каза, че не възнамеряваме да се възползваме от това и че сме 
готови честно да решим този проблем", заяви Лавров на пресконференция в Москва по-рано през седмицата. 
Последният кръг от руско-украинските мирни преговори се състоя на 29 март в Истанбул при посредничеството на Турция. 
След това преговорите бяха прекратени, за което Русия обвини украинската страна.  
 
√ Световната банка одобри отпускането на близо 1,5 млрд. долара за Украйна 
Световната банка одобри отпускането на нови средства за Украйна, където продължават боевете за ключовия град 
Северодонецк. Президентът Володимир Зеленски отрече руските войски да са постигнали пробив в Донбас. 
1,49 милиарда долара допълнително финансиране за Украйна е било одобрено от борда на изпълнителните директори на 
Световната банка. Целта на новите средства е да помогнат за плащането на заплати на държавни служители и социални 
работници. Така подкрепата, предоставена от финансовата институция за властите в Киев вече е над 4 милиарда долара. 
В 105-ия ден на войната продължава битката за Северодонецк. Има информация, че около 800 цивилни са намерили 
убежище в химически завод в града. 
Руски войски се опитват да напреднат и към Славянск и Краматорск.  
Президентът на Украйна постави под съмнение твърденията на Москва, че победата й в Донбас е неизбежна. 
"Обстановката на фронта не е претърпяла никакви съществени промени през изминалите 24 часа", каза Володимир 
Зеленски. Той съобщи, че Украйна ще въведе система за събиране на доказателства за военни престъпления, извършени 
от руски военни по време на войната. 
"Следващата седмица ще бъде дадено началото на специална платформа, наречена "Книга на екзекуторите" - това ще е 
информационна система, която ще събира данни за военнопрестъпници от руската армия", обясни Зеленски. 
Над 1000 украински войници, предали се в Мариупол, са прехвърлени в Русия, за да бъдат извършени следствени действия 
срещу тях, предаде ТАСС. 
Възможността за износ на украинско зърно през Черно море са обсъдили по телефона военните министри на Русия и 
Турция. Темата е част от предстоящите разговори между външните министри на двете страни. 
Снощи руският първи дипломат Сергей Лавров пристигна на двудневно посещение в Анкара. 
 
Икономически живот 
 
√ Българската еврозона: мечтание и мъка 
Член 140(1) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква Европейската комисия (ЕК), както и 
Европейската централна банка (ЕЦБ), да приготвят поне веднъж на две години или по молба на страна-членка с дерогация 
(т.е. не-членка на еврозоната) доклад за напредъка, постигнат от страните с дерогация, при изпълнение на техните 
задължения за присъединяване към еврозоната. ДФЕС предвижда по-нататък двата доклада да бъдат обсъдени от 
Европейския съвет, по-специално от икономическата комисия на Европейския съвет (ECOFIN), чийто членове са 
представители на всички страни-членки на ЕС на ниво министри, които следва да формират крайна оценка за готовността 
на дадена страна-членка на ЕС за включване в еврозоната. Решението е задължително да бъде единодушно. 
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В изпълнение на тези изисквания, в началото на текущия месец и двете институции (ЕЦБ и ЕК) представиха свои доклади 
по проблематиката. Тази година двата доклада бяха от подчертана важност за България предвид създаденото масово 
очакване за включване на България в еврозоната от 2024 г. 
И двата доклада предоставят обилен материал за размисъл. 

1. За и против евро 
Нерядко у нас се чуват гласове, че ЕС се тресе, че еврозоната демонстрира несигурност и това се посочва като причина за 
въздържане от активност в рамките на ЕС. В действителност ЕС демонстрира изключителна и завидна (дори и неочаквана) 
гъвкавост при приемането на (много) трудни решения. Нека да си припомним случилото се през последните десетина 
години: (1) Жестока финансово-икономическа криза от 2007-2008 г.; (2) Многостранна дългова криза, поставила за 
решаване изключително трудни проблеми на вътрешносъюзни взаимоотношения; (3) Невиждан по своите мащаби наплив 
на извъневропейски мигранти, трудно интегрируеми и с качествено различен житейски, трудов и културен манталитет; (4) 
Брекзит – безпрецедентен случай на напускане на ЕС от голяма страна с предопределяща позиция; (5) Уникална по своите 
мащаби и същност здравна криза Covid-19; (6) Безпрецедентната и немислима война в Украйна! При всички тези случаи ЕС 
успя да определи възможно оптимални решения и да ги прокара на практика. То е доказателство за силата на 
демократичните взаимоотношения и взаимодействия. 
При всички тези неочаквани и непредвидими събития общата валута евро съхрани своята устойчивост. Тя е валута на 
такива водещи световни икономики като Германия, Франция, Нидерландия, Белгия, Италия, Испания и тези държави са 
гаранция за стабилността на евро. 
Въпросът с включването на България в еврозоната не е дали, а кога? Договорът за членство в ЕС не допуска възможност за 
неограничена дерогация на новоприсъединилите се страни в ЕС (след 2000 г.). Включването на България в еврозоната не 
е пожелателно, а е въпрос на време и начин на присъединяване. То не може и не е редно да се решава с референдум. Ако 
трябваше да има референдум, той трябваше да бъде преди приемането ни в ЕС, т.е. преди 2007 г. и следваше да покаже 
дали населението одобрява включването на страната в ЕС. Тогава обаче населението приемаше безусловно и почти 
единодушно включването ни в ЕС без никакви условности. По същия начин сега страните от Западните Балкани са готови 
да приемат изискуемите им норми и задължения, които да водят до крайната цел – включването им към ЕС. 
2. Какво решава България? 
Къде явно – къде неявно, кога съзнателно – кога несъзнателно, както официално – така и неофициално, се нагнетяваше 
неясно формираното виждане у нас, че едва ли не включването на България в еврозоната от 2024 г. е следствие от 
правителствено решение на местна почва. Подобно очакване е напълно погрешно. Всяка страна с дерогация може 
единствено да изрази желанието си за включване в предверието (чакалнята) на еврозоната, т.е. да се включи към т.нар. 
Exchange Rate Mechanism II (ERM II). Решението за включването на дадена страна с дерогация в ERM II е на висшите 
институции на ЕС. Каноните на ЕС изискват дадена страна с дерогация, която вече е включена в ERM II, да бъде 
наблюдавана и оценявана от институции на ЕС поне две години. Максимален срок за престой в ERM II не е указан. Така 
например Естония, Латвия и Литва бяха включени в ЕС през 2004 г. и още тогава бяха приети в ERM II. Естония обаче беше 
приета в еврозоната през 2011 г., Латвия – през 2014 г., а Литва – през 2015 г. Страна с дерогация може да изрази желание 
за извънредна оценка на кандидатурата й за еврозоната и европейските институции са длъжни да удовлетворят молбата 
й. Решението обаче за включването на страна с дерогация в еврозоната е единствено и само на европейските финансово-
икономически институции. 
В указания контекс цялото суетене около евентуалното приемане на страната ни в еврозоната от 2024 г., свързано с някаква 
правителствена активност едва ли не в последния момент, както и препирнята по приемането на някакъв план за 
включването ни в еврозоната през 2024 г., беше напълно ненужно, неуместно и излишно. Заприличахме на мома, която се 
готви за сватба, поръчва си възможно най-красива сватбена рокля, която да е на разположение за определена дата, докато 
въпросният нарочен за жених изобщо не му е до сватба и няма никакво намерение да се жени. 
3. Критериите 
В доклада на ЕЦБ е записано, че при оценката на готовността на дадена страна, кандидатка за членство в еврозоната, ЕЦБ 
използва комплексна схема от показатели. Чл.140 (1) от ДФЕС предписва при изготвянето на докладите на ЕЦБ и на ЕК да 
се взимат предвид последиците от интеграцията на пазарите, състоянието и развитието на платежните баланси по 
текущата сметка и проучването на развитието на разходите за единица труд и останалите ценови индекси. 
Най-известни и популярни са т.нар. Маастрихтски критерии – те са общо четири на брой и достатъчно популярни. В 
непосредственото минало имаше години, в които България изпълняваше Маастрихтските критерии, което даваше 
основание на редица местни наблюдатели да твърдят, че страната ни е готова за членство в еврозоната и че едва ли не 
ЕЦБ има специално (но неявно) изразено неблагоприятно отношение към България и поради някакви неясни причини 
(политически?!) не желае да ни вдигне зелен семафор по пътя към еврозоната. 
В доклада си ЕЦБ посочва, че се придържа принципно и последователно към комплексна схема от показатели за оценка, 
която включва както проследяването на състоянието на инфлацията, фискалните баланси и дълговите съотношения, 
валутния обменен курс и дългосрочните лихви (т.нар. Маастрихтски критерии), но също и други допълнителни показатели 
и оценки, свързани със степента на икономическа интеграция и конвергенция на страната-кандидатка. Цялостната оценка 
на ЕЦБ е базирана на комплекс от допълнителни икономически индикатори и на проследяването на тяхното поведение в 
непосредственото минало, както и в перспектива. Всичко това се прави с оглед на изучаване и разкриване на устойчивостта 
на процеса на интеграция и конвергенция, която е от ключово значение за необратимото членство в еврозоната. Тези 
елементи на цялостна оценка са претърпявали определено развитие във времето. 
4. Акценти 
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Относително високата текуща инфлация у нас е един от открояващите се неблагоприятни оценки и в двата доклада. Нещата 
обаче не са елементарни и прости. Проблемът е не толкова в равнището на текущата инфлация (тя все пак е следствие и 
от непредвидимо възникнали екзогенни причини), а във възможностите на страната да поддържа устойчиво ниски и 
предвидими относителни (спрямо другите страни от общността) равнища на ценови прираст. 
Като негативна оценка в доклада на ЕЦБ се посочва, че процесът на изпреварващ прираст на цените (изпреварваща 
инфлация) у нас спрямо еврозоната вероятно ще продължи за години напред, тъй като БВП на човек от населението, както 
и ценовото равнище у нас, са съществено по-ниски от тези в еврозоната. 
 

 
Таблица 1 

 
В Таблица 1 е посочено равнището на БВП на човек от населението в страните от Източна Европа спрямо средния показател 
за ЕС за приетите в еврозоната страни от Източна Европа, една година преди включването им в еврозоната, както и 
ценовото равнище на БВП спрямо средния показател за ЕС (в проценти). Преобладаващият брой страни са имали БВП на 
човек от населението една година преди приемането им в еврозоната в рамките на 45-50% от равнището в ЕС. По 
отношение на ценово равнище преобладаващият брой страни се включват в рамките на 65-70% от средния показател за 
ЕС. Хърватия удовлетворява и двата показателя през 2021 г. Ние обаче сме далеч назад. 
Включването на България в еврозоната при посоченото чувствително изоставане в равнището на БВП на човек от 
населението, както и на общото ценово равнище, поставя страните в неравностойно положение. Текущото състояние на 
българската икономика съответства на ценово равнище от около две трети от средното равнище в ЕС. При фиксиран 
валутен курс начинът за подобно чувствително придвижване е единствено чрез изпреварваща инфлация. Тя ще обезцени 
вече натрупани стойности (депозити), което ще доведе до допълнително обедняване на населението. При отсъствието на 
всякакви транзакционни разходи в монетарния съюз (еврозона) ще задейства ефект на икономическа гравитация, когато 
богатите страни по естествен начин ще изсмукват ресурси от бедните страни. Подобен ефект ще създаде вътрешно 
социално напрежение, чието преодоляване не е леко. България е и ще бъде най-голямата държава от приетите в 
еврозоната страни от Източна Европа и това по естествен начин повишава вниманието и претенциите към всички видове 
аналитични оценки. 
И двата доклада старателно отбягват съдържателното дискутиране на поддържането на паричния ни съвет, който се 
третира у нас като своеобразна „свещена крава“. И двата доклада обаче дискутират внимателно динамиката на реалния 
ефективен валутен курс. Той демонстрира значително реално оскъпяване на местната валута при номинално неизменен 
валутен курс. Експертни оценки показват, че при действието на паричния съвет се поддържа едно низходящо подценяване 
на местната валута, примерно в размер от около 10-15 %. При евентуалното елиминиране на този луфт показателите както 
за БВП, така и за ценовото равнище ще се установят на равновесните си равнища, в интерес на местната икономика и по-
правдоподобната (пазарна) оценка на състоянието на местната икономика. 
И двата доклада акцентират върху некачественото функциониране на редица институции в страната и най-вече – на 
съдебната система. Те продължават да генерират спънки към прогресивното социално-икономическо развитие на 
страната. Управляващият елит следва да е наясно, че при архаичното просоциалистическо действие на основни държавни 
институции прогресът към еврозоната е трудно постижим, дори немислим. 
5. Заключение 
Проблем пред нашата страна към настоящия момент не е включването към еврозоната, а достигането на приемливо 
равнище на вътрешносъюзна интеграция, както и на номинална и на реална конвергенция към средните европейски 
икономически равнища. Натрапващото се убеждение у нас, което придобива масови измерения, е, че включим ли се към 
локомотива, наречен еврозона, икономиката ни автоматично ще дръпне сериозно напред. 
Няма автоматизъм в икономиката. Няма магическа пръчка в икономиката. Хубавите и желани неща не се постигат бързо. 
Всичко трябва сами да си изработим. Последователността е редно да бъде обратната – първо си решаваме вътрешните 
проблеми, а след това се включваме към еврозоната. В противен случай можем да се окажем в ситуация, когато бедната 
ни икономика подхранва с човешки и финансови ресурси богатите икономики, което в немалка степен извършваме и сега. 
Макроикономическото управление има решаващи функции. Нерядко висши представители на властта в страната си 
позволяват недостатъчно премерени изявления. Неотдавна Президентът на Република България употреби публично 
съчетанието „чудовищна инфлация“, а съвсем наскоро подуправител на БНБ акцентира в Народното събрание върху 
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опасност от възникването на „инфлационна спирала“. Подобни изказвания на висши представители на властта не остават 
без последствия, най-малкото от които е преждевременното и изпреварващо калкулиране на очакваните високи 
инфлационни равнища в цените. Можем да си представим ефекта от евентуално изказване на здравен министър, че 
съществува реална опасност от изчерпване на аспирин по аптеките – най-вероятно в следващите дни аспиринът 
действително ще се изкупи изцяло от населението. 
 
√ КЕВР потвърди минималното поскъпване на битовия ток и шанс за по-малък ръст в цените на "топлото" 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди разчетите си и за цената на електроенергията за битовите 
потребители от 1 юли, и за цената на топлинната енергия за битовите потребители. 
Така токът ще поскъпне само с 3,3 %, а „топлото“ с 39,26 % за цялата страна. 
Посочените промени са значително по-ниски от заявените цени от енерго-преносните предприятия и исканията на 
енергийните дружества за увеличение на топлоподаването средно със 123,58%. 
Освен това от КЕВР отбелязват, че очакват допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в 
резултат на обявените от правителството мерки, свързани с намаляването от 1 юли 2022 г. на ДДС за цените на 
електроенергията, топлинната енергия и природния газ – от 20% на 9%. Ако това се приеме, средното увеличение ще бъде 
намалено от 39% на 26%. Предвижданото премахване на акциза  също ще има положително влияние върху цените на 
електрическата и топлинната енергия, коментират от комисията. 
Посочва се също така, че въпреки минималното увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават 
най-ниски в сравнение със страните в цяла Европа. Това защитава домакинствата от високата динамика на цените на 
енергийните пазари, които повишиха с 45% цената на електроенергията в битовия сектор в останалата част на континента. 
Конкретно, за клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ увеличението на крайната цена е с 2,39 %, за „ЕВН България 
Електроснабдяване“  – с 3,46 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 %. В тези цени са включени цената на 
електроенергията и цените за мрежовите услуги. 
За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД е определена цена от 136,82 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 
лв./MWh, което е изменение с 38,93%. Потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 122,80 
лв./MWh, при сегашна цена  99,55 лв./MWh, което е изменение с 23,26%.  Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД се 
изменя с 30,66 % и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh. 
КЕВР дават и подробна информация, според която основните причини за предлаганото увеличение на цените на 
топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии. Тези 
разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени.За дружествата в цялата страна тези два компонента 
представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия. За „Топлофикация София“ 
природният газ и емисиите формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за „Топлофикация Плевен“ – този 
дял е 85,52%, за „Топлофикация Враца“ – 83,08%, за „Топлофикация Перник“ – 81,68%. При останалите дружества делът на 
природният газ и въглеродните емисии  при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%. 
В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния 
конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличи почти четирикратно- от 45 
лв./МВч  до над 160 лв./МВч. През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, 
което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит. През новия период този дефицит  
ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират. 
Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха  със 79,02% – от 51 
евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което 
следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия. 
Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода 
декември 2021-април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв. Само 
за „Топлофикация София“ натрупания дефицит през изминалия  период е в размер на около 350 млн. лв. 
 
√ ЕС защити адекватната минимална работна заплата и колективното й договаряне 
Европейският парламент и Съветът на ЕС се споразумяха за Директивата относно адекватни минимални работни заплати, 
предложена от Европейската комисия през октомври 2020 г. 
С новата директива се създава уредба за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, като се 
насърчава колективното договаряне при определянето на работните заплати и се подобрява реалният достъп на 
работниците до защита на минималната работна заплата в ЕС. 
Изтъква се, че подобряване на минималните работни заплати трябва да става при пълно зачитане на компетентността на 
държавите членки и националните традиции. Целта на новата директива е създаването на уредба на ЕС за подобряване 
на защитата на адекватни минимални работни заплати. 
Основните елементи на директивата са: 

• Рамка за определяне и актуализиране на законоустановените минимални работни заплати: държавите членки, 
в които има законоустановени минимални работни заплати, трябва да установят рамка за добро управление за 
определяне и актуализиране на минималните работни заплати. Това включва: 

• ясни критерии за определяне на минималните работни заплати (включително покупателна способност, 
като се отчитат разходите за живот; равнище, разпределение и темп на растеж на работните заплати; и 
производителност на национално равнище); 
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• използване на ориентировъчни референтни стойности, които да ръководят оценката на адекватността на 
минималните работни заплати, като Директивата дава ориентир за евентуалните стойности, които могат 
да се използват; 

• редовно и своевременно актуализиране на минималните работни заплати; 

• създаване на консултативни органи, в които ще могат да участват социалните партньори; 

• гарантиране, че разликите и удръжките от законоустановените минимални работни заплати са 
съобразени с принципите на недискриминация и пропорционалност, включително преследването на 
законна цел; и 

• ефективно участие на социалните партньори при определянето и актуализирането на законоустановената 
минимална работна заплата. 

• Насърчаване и улесняване на колективното договаряне за определяне на работните заплати: директивата 
подкрепя колективното договаряне във всички държави членки. Причината за това е, че държавите с широк обхват 
на колективното договаряне обикновено имат по-малък процент нископлатени работници, по-малко неравенство 
в заплащането и по-високи работни заплати. Освен това директивата изисква от държавите членки, в които 
обхватът на колективното договаряне е под 80 % от работниците, да изготвят план за действие за насърчаване на 
колективното договаряне. 

• Подобрен мониторинг и прилагане на защитата на минималната работна заплата: държавите членки трябва да 
събират данни за обхвата и адекватността на минималната работна заплата и да гарантират, че работниците имат 
достъп до разрешаване на спорове и право на правна защита. Спазването и ефективното правоприлагане са от 
съществено значение, за да могат работниците наистина да се ползват от достъп до защита на минималната 
работна заплата, и насърчават конкурентна среда въз основа на иновации, производителност и спазване на 
социалните стандарти. 

 
√ Край на търговската война Китай - Австралия? 
В края на 2020 г. Китай наложи така наречените „антидъмпингови“ мита до 218% върху австралийското вино, убивайки 
пазар на стойност милиард долара годишно. 
Китайският вносител на вино Сонг Тиан, продавал 20 000 бутилки австралийско вино годишно на китайски клиенти, 
трябваше да се откаже изцяло от вноса от Австралия. 
„Много други вносители също спряха да купуват австралийски вина“, коментира той пред ABC.„Можете да 
забележите, че всеки ден на рафтовете в Китай има все по-малко австралийски вина, тъй като те станаха твърде 
скъпи за китайските потребители.“ 
Тиан изтъква, че новите мита са принудили много вносители на вино като него да търсят алтернативни доставчици от Чили 
и САЩ. 
Икономическите щети са и в двете посоки 
Австралийските производители на грозде и винопроизводители също усещат ескалиращото търговско напрежение. 
Според данните на Wine Australia, австралийското вино през 2020 година е имало в Китай пазар за 1,2 милиарда долара. 
Докато през март тази година той е едва 24,2 милиона долара, което е спад с 98%. 
Миналата година австралийското правителство отнесе търговския спор с Китай пред Световната търговска организация 
(СТО) и беше назначена независима комисия, която да се опита да разреши проблема. 
Лий Маклийн от Australian Grape and Wine, върховият орган на винената индустрия, коментира в репортажа на ABC, че 
митата, наложени от Китай върху австралийското вино, на практика правят пазара „нежизнеспособен“. 
„Това създаде значителен дисбаланс в предлагането и търсенето както на вино, така и на винено грозде, което води 
до рязък спад в цените на гроздето в някои части на страната и свръхпредлагане на вино на пазара“, изтъква той. 
Някои производители са взели трудното решение да не прибират реколтата през 2022 г., поради липса на договори, или 
предлагани ниски цени. 
Други стоки – включително ечемик, говеждо месо, дървен материал, памук, омари и въглища – също бяха засегнати от 
смазващи мита или търговски ограничения. 
Политиката на Пекин обаче има ефект и в райони на Китай, които зависят от внос от Австралия. 
Неофициалната забрана на австралийските въглища доведе до спиране на електрозахранването в 18 китайски провинции 
миналата година поради срив, произтичащ от недостиг на въглища. 
Тим Харкорт е главен икономист от Института за публична политика и управление към UTS и бивш главен икономист в 
Austrade. 
Той коментира пред ABC, че търговската война засяга и двете страни, а тежестта я понасят собствениците на малък и среден 
бизнес и потребителите. 
„Средностатистическите китайски бизнесмени и потребители имат добра представа за австралийското качество и 
репутацияна на Австралия. Мисля, че са били доста засегнати от търговския спор. Що се отнася за местните австралийски 
износители, по-големите компании могат да се справят, но за малките и средни предприятия беше доста трудно да 
оцелеят.“ 
Защо Китай наложи мита за Австралия? 
При бившето коалиционно правителство – което забрани на китайския технологичен гигант Huawei да внедрява 5G 
мобилни устройства, мотивирайки се със злоупотребата с човешките права в Китай в Синдзян и Хонконг и призова за 
независимо разследване на произхода на COVID-19 – двустранните отношения бяха прекратени и дълбоко замразени. 
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Китай прекъсна контактите и наложи мита и ограничения върху австралийския износ на стойност около 20 милиарда 
долара. 
Правителството в Пекин се насочи и към образователния сектор, като посъветва китайските студенти да не учат в 
австралийски университети. 
Кърк Ян управлява агенция, която набира китайски студенти за австралийски университети и споделя, че е загубил клиенти 
заради търговския спор и негативното медийно отразяване на политическото напрежение в двете страни. 
„Някои китайски родители сметнаха, че Австралия не е приятелска страна, затова изпратиха децата си в 
Обединеното кралство, САЩ или Канада“, казва той. 
„Но така те пропуснаха наистина добра образователна дестинация и ще трябва да плащат повече такси за обучение 
и разходи.“ 
Международното образование е едно от най-големите пера в експорта на Австралия, а Китай е най-добрият източник на 
студенти. 
Австралийският бизнесмен от китайски произход Ричард Юан също пострада от търговската война. Неговият 
имиграционен бизнес, който е помогнал на много заможни китайци да инвестират и да емигрират в Австралия, е намалял 
с до 90 процента, повлиян от търговския спор и пандемията COVID-19. 
„Това имаше огромно неблагоприятно въздействие, тъй като преживях почти пълно унищожаване на моя 22-годишен 
бизнес“, казва Юан. 
Краят на деветгодишното управление на коалицията роди нова надежда за възстановяване на търговските отношения, 
след като китайският премиер Ли Къцян изпрати поздравително съобщение до новия премиер Антъни Албанезе, 
нарушавайки дипломатическото мълчание от две години и половина. 
Премиерът Ли заявява, че „китайската страна е готова да работи с австралийската страна, за да преразгледа миналото и да 
погледне в бъдещето“. 
Жестът беше приветстван от експортните индустрии. „Надяваме се, че това е сигнал за желание за диалог между нашите 
две страни на политическо ниво“, казва Маклийн от Australian Grape and Wine. „В Китай все още има силно търсене на 
австралийски вина и се надяваме, че китайските потребители ще могат отново да се насладят на най-добрите 
австралийски вина в близко бъдеще.“ Той смята, че няма да има незабавно повторно отваряне на китайския пазар, но се 
надява това да бъде първа стъпка в тази посока. 
За китайските бизнесмени неотдавнашната смяна на австралийското правителство е положителна новина, но всички 
остават „предпазливи оптимисти“. Факт е, че положителното възприемане на новото правителство е довело до скок в 
бизнес запитванията през последната седмица. 
Финансовият министър Джим Чалмърс коментира пред ABC, че би било „страхотно начало“ за Китай да премахне 
настоящите мита и санкции, тъй като те „увреждат“ икономиката на Австралия. 
През последните няколко години австралийските експортни индустрии полагат усилия за диверсификация, за да сведат до 
минимум прекъсванията на веригата за доставки и да компенсират загубата на китайския пазар. 
Докато някои сектори като въглищата и ечемика се задържаха сравнително добре, благодарение на нарастването на 
алтернативните пазари, други като омари и вино бяха по-малко устойчиви на икономическата принуда от Пекин. 
„Диверсификацията на пазара не може да се случи за една нощ и въпреки че няма единен пазар или група от пазари, 
които да компенсират загубата на китайския, ние работим за изграждане на други възможности“, изтъква 
финансистът. 
Професор Харкорт отбелязва, че въпреки че диверсификацията на пазара е по-ефективна, отколкото е очаквал в 
краткосрочен план, от стратегическо значение е да се подобрят отношенията с Китай в дългосрочен план. 
„Китайската средна класа е близо 300 милиона, тяхната покупателна способност е повече от Индонезия, Индия и 
САЩ взети заедно“, изтъква той. „Винаги е важно да имаме диверсификация на търговските партньори, но Китай 
трябва да бъде част от историята и бъдещето на Австралия.“ 
По думите му голямата възможност за Китай и Австралия са иновациите в климата, като се има предвид промяната в 
политиката на Австралия по отношение на изменението на климата и възобновяемите източници и амбицията на Китай за 
намаляване на въглеродните емисии. 
Премиерът Албанезе заяви амбициите си да превърне Австралия в „суперсила на възобновяема енергия“ и новото 
правителство се е ангажирало с нетни нулеви емисии до 2050 г. и цел за намаляване на емисиите до 2030 г. от 43 процента. 
Според професор Харкорт за новото правителството ще бъде деликатна задача да проявява към Китай уважение, като 
същевременно защитава националния суверенитет и демократичните ценности. 
„Нещо положително е, че Олбанезе няма да използва мегафон всеки вторник за остра реторика срещу Китай, както 
Скот Морисън“, казва той. “Това не помогна на отношенията с Китай, нито на много австралийци от китайски произход“. 
Професорът изразява надеждата си, че Антъни Албанезе ще бъде министър-председател, който ще има ангажимент към 
Китай като важна част от глобалната икономика. „Това, че за първи път нашият външен министър Пени Вонг е с частично 
китайски произход, също е предимство, защото показва модерното лице на Австралия и мисля, че Китай ще признае 
това“, отбелязва още Харкот. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Лорер: Фондът на фондовете подкрепя стартиращи компании с над 300 млн. лв. през различни инструменти 
Към края на първото тримесечие на 2022 г. през фондовете за дялово финансиране са подкрепени близо 170 стартъпа 
с потенциал за растеж 
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Фондът на фондовете подкрепя стартиращи компании както през инструментите за дялови инвестиции, така и през 
дълговите инструменти по микрокредитиране. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови 
инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен и частен за още близо 80 млн. лв. Ресурсът е със срок на 
реализация до края на 2023 г. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който откри Финала на 
Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп за 2022 г.“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ и Фонд на 
Фондовете, под патронажа на Министерството на иновациите и растежа. 
“Предприемачеството е възможност да променим икономиката си и да дадем път на младите хора, за да стартират 
успешен собствен бизнес”, подчерта Лорер. 37 отбора са участвали в конкурса, като десет отбора са финалисти. Всички те 
са студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи. 
Лорер посочи, че една от основните цели на конкурса е да се насърчи именно младежкото предприемачество, както и да 
се обучат студентите как да изготвят бизнес планове и да представят идеите си пред инвеститори. По думите му една от 
основните задачи е да се развият иновационни умения у младите хора и да се информират за възможностите за 
финансиране на стартъпи. 
„Предприемачеството е пътят, по който младежите могат да създадат своето бъдеще.  Държавата ще подпомогне всяка 
добра и смела идея с всички  финансови инструменти по програмите и менторство“, подчерта министърът. 
Той изтъкна, че дяловите и квазидяловите инструменти на Фонда на фондовете обхващат целия цикъл от развитието на 
дадена компания. „Инструментите за дялово финансиране на Фонда са традиционен източник на ресурс за развитие на 
иновациите в България“, допълни Лорер. 
Министърът обяви още, че към инструментите, насочени към компании в ранен етап на развитие, са предвидени 
акселераторски програми, предоставящи стратегическа подкрепа, обучение, менторство и мрежа от контакти. „Фондовете, 
насочени към компании в начална фаза, разполагат още с допълнителен ресурс за предоставяне на ликвидна подкрепа в 
отговор на предизвикателствата, породени от Covid-19 кризата“, добави Лорер.  
Наградният фонд на конкурса се състои от възможности за включване в акселераторските програми на фонд мениджърите, 
стаж във ФнФ и фонд мениджърите, поощрителни награди от партньорите на конкурса и др. 
 
√ Повишение с 8.66%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 436.55 лв. за MWh с ден за доставка 8 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 436.55 лв. за MWh с ден за доставка 8 юни 2022 г. и обем от 87 412.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 8.66 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 479.87 лв. за MWh, при количество от 46 096.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 316.30 MWh) е на цена от 393.23 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 361.93 лв. за MWh и количество от 3468.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 318.72 лв. за MWh (3252.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 524.75 лв. за 
MWh при количество от 4036 MWh. Висока е и стойността за 21 часа – 515.79 лв. за MWh (3527.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 401.12 лв. за MWh при количество от 3475.1 MWh. 
Спрямо стойността от 401.75 лв. (205.41 евро) за MWh за 7 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 юни 2022 г. се повишава до 436.55 лв. за MWh (повишение с 8.66 %) по данни на БНЕБ или 223.20  евро за 
MWh. (https://ibex.bg/). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 2 725.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 414.20 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     34,46%    2117.68 
Кондензационни ТЕЦ   40,35%    2479.73 
Топлофикационни ТЕЦ   3,37%    206.97 
Заводски ТЕЦ    1,59%    97.79 
ВЕЦ     4,98%    305.94 
Малки ВЕЦ    4,63%    284.62 
ВяЕЦ     3,28%    201.6 
ФЕЦ     6,86%    421.68 
Био ЕЦ      0,49%     29.83 
Товар на РБ         4030.39 
Интензитетът на СО2 е 380g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 5 юни расте с 16.75 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.45 на сто 
Производството на електроенергия остава положително, а се наблюдава и подобрение на резултатите.  На плюс остава и 
потреблението на електроенергия. Положителна е и промяната по отношение на салдото (износ-внос). Дела на базовите 

https://ibex.bg/
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централи расте. На плюс остава участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и 
разпределителната мрежи, макар че ако се погледне към данните от по-ранни периоди може да се открие разлика в 
посока на слабо влошаване. Що се отнася до водноелектрическите централи (ВЕЦ), делът има остава на минус, но със 
сигнали в положителна посока.  Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за времето  1 януари  - 5 юни (01.01.2022 г. – 05.06.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до петия ден на месец юни тази година се 
повишава  с 16.75 % до обем от 23 233 438 MWh (плюс 16.28 % отчетени за сравнявания период до 29 май, или седмица 
по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година производството на електроенергия и 
достигало до обем от порядъка на 19 899 927 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания период от настоящата година с този от предходната се увеличава с 1.45 
% и достига до обем от 17 598 429 MWh (плюс 1.47 % отчетени за предходната сравнявана седмица). Година по-рано за 
посочения период от началото на годината до първите пет дни на месец юни потреблението на електроенергия е 
възлизало на 17 346 908 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава с висок дял в процентно отношение и ако се погледнат по-ранни периоди за пръв път може 
да се види прекъсване на процеса на спад. Така за времето от първия ден на януари до петия ден на месец юни тази година 
салдото (износ-внос) расте до обем от 5 635 009 MWh или със 120.72 % (плюс 117.74 % седмица по-рано, плюс 119.41% две 
седмици по-рано). През отчитаното сравнявано време на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 553 019 
MWh. 
Участието на базовите централи остава положително и от началото на настоящата 2022 г. към пети юни достига до обем от 
19 599 669 MWh, което е увеличение (плюс) с 26.09 % (плюс 25.64 % отчетени преди седмица). За сравнение, през 
аналогичния период на миналата година базовите централи са участвали с количество от порядъка на 15 543 863 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс. 
Участието на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа за периода 1 януари – 5 юни тази година расте с 
20.57 % или до обем от 696 596 MWh (плюс 21.84 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през посочения сравняван 
период ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 577 770 MWh, сочат данните на системния оператор. В частност 
положителният резултат се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 14.28 %) и фотоволтаични (плюс 41.48 %) 
централи и биомасата (плюс 0.20 %). 
Положителен е и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за посочения период от началото на 2022 година към 
петия ден на месец юни той се увеличава (плюс) с 16.93 % или до обем от 1 004 323 MWh  (плюс 18.09 % седмица по-рано). 
За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било 
от порядъка на 858 924 MWh. По-добрите резултати за настоящия сравняван период се дължат в частност на положителния 
дял на вятърните (плюс 19.33 %) и фотоволтаични (плюс 21.43 %) централи и въпреки силния спад на биомасата (минус 
21.45 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус. Така за времето от първия ден на януари до петия ден 
на месец юни тази година делът на ВЕЦ е в обем от 1 932 850 MWh, което представлява спад (минус) с 33.79 % (минус 35.08 
% отчетени преди седмица). През аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 2 919 370 MWh. 
 
√ Мария Габриел: На ръба сме на нова вълна от иновации, Европа трябва да поведе останалия свят 
Иновациите са критично важни за бъдещето на Европа и България и ключът към успеха е създаването на местни 
иновативни екосистеми, след което те да бъдат свързани заедно. Вярвам, че това е критично важно за изграждане на 
истинска паневропейска иновационна екосистема, това e и крайната цел на форума "Startup Europe Week". 
С тези думи еврокомисарят отговарящ за областта на иновациите и научните изследвания, културата, образованието и 
младежта Мария Габриел откри шестото издание на предприемаческо събитие в София - "Startup Europe Week Sofia 2022", 
предаде БТА. 
Важно е точно сега да се изградят местни иновационни екосистеми и да се свържат на европейско ниво, защото сме на 
ръба на нова вълна от иновации, а Европа e готова да поведе останалите по този път. Тази нова вълна e концентрирана 
върху иновации в "дълбоките технологии" (стартиращи фирми, чийто бизнес модел се основава на високотехнологични 
иновации в инженерството) и стартъпи, каза Габриел във встъпителната си реч на форума. 
Дълбоките технологии с дигитални и физически компоненти ще окажат влияние върху сектори като строителство, 
земеделие, транспорт и енергетика, според българския еврокомисар, която добави, че европейските и български 
иноватори имат възможността да поведат тази нова вълна на иновации, защото имат 3 конкурентни предимства. 
Дълбоките технологии се създават от научно-изследователски открития, противно на повечето дигитални стартъпи. 
Отправната точка за тези нови технологии и стартъпите най-често е науката, а Европа е източник на наука. 
Страхотен шанс представлява фактът, че за пръв път в историята на ЕС еврокомисар отговаря както за иновациите, така и 
за науката и научните изследвания, заяви тя. 
Като второ конкурентно предимство Габриел изтъкна силната eвропейска промишлена база. Повечето лидери в 
промишлеността са разположили централите си в Европа. Макар и да е предизвикателство, близкото сътрудничество 
между европейската промишленост и стартъпите ще бъде задължително условие, за да сме сигурни, че иновациите в 
дълбоки технологии, ще се случат в Европа. 
Като трето конкурентно предимство българският еврокомисар посочи многото инженерни таланти, които Европейският 
съюз (ЕС) има. Защото докато дигиталните стартъпи, разработващи дълбоки технологии имат нужда от добри инженерни 
кадри, Европа е дом на най-добрите инженерни училища и има силни традиции в областта. 
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Иноваторите в Европа през 2022 г. имат възможността да станат основатели на следващия голям "еднорог", обяви Габриел, 
като каза също, че 2021 г. е била повратен момент за европейските иновации. Количеството рисков капитал, инвестирано 
в европейски стартъпи, беше утроено, достигайки 100 милиарда евро за първи път. 
Освен това през миналата година броят на "еднорозите" (стартъпи, оценени на над 1 милиард долара - бел. р.) в ЕС нарасна 
повече от двойно - от 44 през 2020 г. до 89 през 2021 година, обяви еврокомисарят. 
"Също така 2021 г. беше и забележителна година за България с рекорд от 181 милиона евро, инвестирани в родните 
стартъпи", каза Габриел и добави: За сравнение това е значително повишение спрямо предходната година, когато 
средствата възлизаха на 19,8 милиона евро. 
Искам да обърна внимание важността на това, което правим с Европейския съвет за иновации (European Innovation Council) 
- нашата фабрика за "еднорози". Ще публикуваме резултатите от последния "accelerator calls" (програма на стойност 1 
милиард евро в помощ на стартиращи предприятия и малки и средни предприятия - бел. р.) и може би за пръв път ще 
имаме по-добри резултати за България и региона на Централна и Източна Европа, съобщи Габриел. 
Наскоро чухме за първия български "еднорог" - стартъпа "Пейхоук" (Payhawk). 
Българските иноватори имат три европейски механизма, с които разполагат в помощ на своите начинания, добави тя. 
За пръв път в новата рамкова програма на ЕС "Хоризонт Европа" фигурира стълб, изцяло посветен на иновациите, който се 
явява и първият механизъм. 
Като втори елемент Габриел назова Европейския институт за иновации и технологии (EIT). "Когато говоря за него, това 
което очаквам, е да се даде повече гласност за някой от успешните истории, за добрите примери", призова тя. Институтът 
има бюджет от 3 милиарда евро до 2027 г. и ще играе важна роля в новия европейски дневен ред за иновации. 
За трети механизъм Габриел посочи програмата за европейската иновационна екосистема, както и програмата "Хоризонт 
Европа". Има няколко предложения за финансиране, по които ще може да се кандидатства до края на септември. "Не 
пропускайте тези възможности, ако сте част от иновационната екосистема и искате да се свържете с други иноватори. 
Използвайте тези възможности", призова тя. 
Въпреки това тези механизми не са достатъчни, затова ще стартира нов европейски иновационен дневен ред през първата 
седмица на юли, подчерта еврокомисарят по иновации, като определи и целите му: 
Да се създаде истинска общоевропейска иновационна екосистема и да се уверим, че Европа става световен източник за 
иновации в областта на дълбоките технологии и стартъпите. 
Нашата работа върху новия европейски иновационен дневен ред е фокусирана върху 5 основни области. Този път те са 
посочени от бизнеса - от еднорози до стартъпи, а не от Европейската комисия, заяви Габриел. 
Да се привлекат частни инвеститори, инвестиращи във фондове за рисков капитал, тя изтъкна като първа област. 
Да се изградят таланти, специализирани в области на дълбоките технологии, посочи като втора област. "Във връзка с това 
аз ще предложа нова инициатива "Deep tech talent", чиято цел ще е да подготви 1 милион таланти през следващите 3 
години в тази област", обяви еврокомисарят. 
Да свържем регионалните иновационни екосистеми в паневропейската иновационна екосистема, беше посочено като 
трети фокус на новия дневен ред. Вече стартирахме инициатива за партньорство за регионални иновации, в която имаме 
един представен български град - Габрово. Надявам се, че това ще е само пилотен проект и до една година инициативата 
ще обхване всички 240 региона на Европа, вместо сегашните 74, каза Габриел. 
Като четвърта област тя посочи предлагането на пространства за научни екперименти. 
И като пета и последна област в новия европейски иновационен дневен ред Габриел определи създаването на база данни 
за разработване на политики, свързани с иновациите, до която да имат достъп всички. 
За нас е особено важно тази инициатива да достигне до всеки край на Европа. Ние също така работим и за да подсигурим, 
че жените заемат важна роля в тази нова вълна на иновации. Вече имаме инициативи като "Women in Tech", "Girls Go 
Circular", а и новата "Women founders group". Надявам се, че този път хубавите думи "колко силно искаме да освободим 
потенциала на жените" ще бъдат трансформирани в конкретни действия, каза Габриел. 
Защото има ново поколение иноватори, сме способни да трансформираме предизвикателствата във възможности, 
трудностите в решения и най-вече да утвърдим силната движеща сила на България в новото европейско лидерство в 
полето на иновациите, завърши българският еврокомисар. 
 
√ Югоизточна Европа остава с най-високи цени на електроенергията за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 224,47 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 233,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 224,47 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 247,89 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 201,06 
евро/мвтч. Най-високата цена от 273,53 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 162,96 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 76 433,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 8 юни ще бъде 233,25 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 148,32 гвтч. Максималната цена ще бъде 268,30 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 24 ч и тя ще бъде 205,10 евро/мвтч. Това ще са и най-високите стойности на електроенергията за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 юни е 224,47 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 247,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 273,53 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя 
ще бъде 162,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 889,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 юни на Словашката енергийна борса е 224,47 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 273,53 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 162,96 евро/мвтч. 
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Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 196,99 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и  тя 
ще е 249,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 162,96 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 юни е 191,13 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 194,85 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 37 374,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 224,14 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 162,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 190,35 евро/мвтч на 8 юни. Пиковата цена ще бъде 193,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 452 753,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 227,20 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 162,96 евро/мвтч. 
 
√ Притесненията за инфлацията притиснаха пазарите на акции в Европа 
С най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с минимален ръст завърши 
испанският IBEX 35 
Търговията на западноевропейските фондови пазари във вторник се понижи, тъй като вниманието на инвеститорите се 
насочва отново към високата инфлация и очакванията за затягане на паричната политика. 
Търговията с акции беше спокойна и не бяха регистрирани резки скокове или спадове при липсата на важни корпоративни 
новини от водещите европейски компании. 
Пазарните участници са в очакване на заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ), чиито резултати ще бъдат 
обявени в четвъртък. Очаква се на тази среща регулаторът да обяви плановете си да спре покупките на активи и да повиши 
лихвения процент до ниво, различно от нула, за първи път от осем години насам. Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард обяви 
това по-рано. 
Повишаването на лихвения процент е необходимо, за да се ограничи инфлацията в еврозоната, която през май достигна 
рекордните 8,1% на годишна база, според предварителните данни на Статистическата служба на Европейския съюз. 
Инфлацията е повече от четири пъти по-висока от целевата стойност от 2%. 
Междувременно германските промишлени поръчки спаднаха с 2.7% през април в сравнение с предходния месец вместо 
очакваното увеличение от 0.3%, а понижението беше повече от очакваното през април, което е трети пореден месечен на 
спад, тъй като слабото търсене и допълнителната несигурност след нахлуването на Русия в Украйна продължиха да оказват 
влияние върху производствената активност. 
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) за строителния сектор в еврозоната се понижи до 49.2 пункта през май 
спрямо 50.4 пункта през април. Индикаторът падна под 50 пункта, които разделят ръста на бизнес активността в сектора 
от свиването, за първи път от девет месеца насам, а спадът му беше най-големият от февруари миналата година, пише 
Trading Economics. 
Дейвид Рош, инвеститор ветеран и президент на базираната в Лондон консултантска компания Independent Strategy, заяви 
пред CNBC във вторник, че фондовият пазар е в процес на "много дълго, бавно формиране на дъно на пазара на акции". 
"Не трябва да забравяме, че инфлацията не е просто темпът на изменение на цените, а нивото на цените, а ние имахме 
огромно увеличение на нивото на цените, което, както всичко ни подсказва, поради ниската производителност, все още 
ще работи и ще намалява маржовете." По думите на Рош, ръстовете, които ще видим, „когато пазарът достигне дъното си, 
ще бъдат доста краткотрайни и доста крехки." 
Освен това, пазарът реагира на много слабо на резултата от вота на недоверие към британския министър-председател 
Борис Джонсън, който той спечели. В крайна сметка консерваторите не събраха достатъчно гласове, за да отстранят 
министър-председателя - 148 членове на партията изразиха недоверие към Джонсън, а 211 не подкрепиха вота на 
недоверие. Така Джонсън остава министър-председател и ръководител на Консервативната партия. Джонсън се нуждаеше 
от подкрепата на обикновено мнозинство от 180 депутати, за да спечели вота, но за много наблюдатели 148-те гласа срещу 
Джонсън, се оказаха по-лоши от очакванията. 
Това е по-лош и от резултата от подобно гласуване, пред което беше изправен бившият лидер на консерваторите Тереза 
Мей през 2018 г. Тя подаде оставка като министър-председател само шест месеца по-късно, също след спечелен вот. 
До обед общият европейски индекс Stoxx Europe 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.38%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-0.62%), следван от италианския 
индекс FTSE MIB (-0.60%), френския CAC 40 (-0.43%), испанския IBEX 35 (-0.20%) и британския FTSE 100 (-0.15%). Следобед 
низходящият тренд се запази, с изключение на испанския бенчмарк, който затвори с минимално повишение. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а единствен с 
минимален ръст завърши испанският IBEX 35. 
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За разлика от  повечето секторни индекси, които затвориха със спад, два индикатора регистрираха повишения: 
измерителите на акциите на миннодобивните компании и на акциите на компаниите за добив на петрол и газ затвориха с 
ръст съответно от 2.1 на сто и 2.4 на сто. Това до голяма степен се дължи на продължаващото поскъпване на петрола. 
Акциите на швейцарската логистична група Interroll се понижиха с 3.51%, след като в един момент регистрираха спад до 
9%, след като анализаторите на Credit Suisse намалиха целевата си цена за книжата на компанията. 
Акциите на британския издател Pearson спаднаха с 0.33%. Компанията съобщи за продажбата на бизнеса си K12 
Courseware в Италия и Германия за 163 млн. британски лири (204.3 млн. долара) на Sanoma Corp. Този бизнес се занимава 
с разработването на помагала за преподаване на английски език. 
Капитализацията на търговеца на дребно на спортни стоки JD Sports се понижи с 2.2%. Британският регулатор за защита на 
конкуренцията обвини компанията, че се е влязла в неправомерни договорки, противоречащи на пазарната конкурения, с 
производителя на спортни стоки Elite Sports и шотландския футболен клуб Rangers да завишат цените на стоките с логото 
на клуба през 2018-2019 г. 
Лидери на спада сред компонентите на индекса Stoxx 600 са ценните книжа на нискотарифния превозвач Wizz Air (-2.21%) 
и на разработчика на софтуер TeamViewer (-4.34). На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на шведската софтуерна 
компания за разработване на продукти за облачни технологии Sinch, които се понижиха 5.40%. 
Сред печелившите бяха акциите на компанията за недвижими имоти Sagax AB (+2.9%), инвестиционната компания EQT 
AB (+0.69%) и компанията за здравни и хигиенни продукти SKF AB (+0.14%). 
На върха на общия индекс, обаче, се изкачиха книжата на британската компания за управление на отпадъци Biffa Plc, които 
поскъпнаха с 26.90% след новината, че инвестиционната компания Energy Capital Partners иска да я купи за 1.36 млрд. 
паунда. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,069 щатски долара 
Курсът на еврото днес остана близо до нивата от около 1,07 долара. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,069 щатски долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0662 долара. 
 
√ Световната банка понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж 
Световната банка ревизира надолу прогнозата си за глобалния икономически растеж и предупреди, че много страни могат 
да изпаднат в рецесия, предаде Си Ен Би Си. 
Според институцията икономиката може да изпадне в период на стагфлация, подобен на този от 70-те години на миналия 
век. 
Новата прогноза предвижда ръстът на глобалния вътрешен продукт през тази година да спадне до 2,9% спрямо 5,7% през 
2021 г. Това ниво на растеж е с 1,2 проценти пункта по-ниско от прогнозирания през януари глобален икономически ръст 
от 4,1%, посочи базираната във Вашингтон организация в последния си доклад за глобалните икономически перспективи. 
Очакванията са растежът да се задържи на това ниво и през 2023 г. и 2024 г. През следващите две години инфлацията 
вероятно ще остане над целевата при повечето икономики, което повишава рисковете от стагфлация. 
Руската инвазия в Украйна и последвалият ръст на цените на суровините усложниха икономическата ситуация в много 
държави, които едва бяха започнали да се възстановяват от щетите, причинени от пандемията от COVID-19 върху 
глобалната икономика. Сега Световната банка смята, че навлизаме в „продължителен период на слаб растеж и повишена 
инфлация“. 
„Войната в Украйна, локдауните в Китай, проблемите с веригата за доставки и рискът от стагфлация удрят растежа. За много 
страни ще е трудно да избегнат рецесия“, каза президентът на Световната банка Дейвид Малпас. 
Предвижда се растежът в развитите икономики да се забави рязко до 2,6% през 2022 г. от 5,1% през 2021 г., преди да се 
понижи допълнително до 2,2% през 2023 г., посочват от институцията в своя доклад. 
В същото време прогнозата за развиващите се икономики е за спад на икономическия растеж до 3,4% през 2022 г. спрямо 
6,6% през 2021 г. Това е много по-ниско ниво на растеж от средните 4,8% в периода между 2011 и 2019 г. 
Инфлацията продължава да се покачва както в развитите, така и в развиващите се икономики, което кара централните 
банки да затегнат паричната политика и да повишат лихвените проценти, за да ограничат растящите цени. 
Стагфлация в стил 70-те 
Настоящата среда с висока инфлация и слаб икономически растеж е  напомня на тази от 70-те години на миналия век - 
период на интензивна стагфлация, който бе придружен с рязко повишаване на лихвените проценти в развитите икономики 
и последван от поредица от финансови кризи в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики. 
Докладът на Световната банка предлага  „първото систематично“ сравнение между ситуацията днес и тази отпреди 50 
години. 
Според доклада съществуват ясни паралели между тогава и сега. Те включват смущения от страна на предлагането, 
перспективи за отслабване на растежа и уязвимостите, пред които са изправени нововъзникващите икономики по 
отношение на затягането на паричната политика с цел укротяване на инфлацията. 
Има обаче и редица разлики, включително силата на щатския долар, като цяло по-ниските цени на петрола и силните 
баланси на големите финансови институции, които предоставят място за маневриране. 



24 

 

За да намалят риска от повтаряне на историята, Световната банка призова политиците да координират помощта за 
Украйна, да противодействат на скока на цените на петрола и храните и да облекчат на дълга на развиващите се 
икономики. 
 
√ "Задръстване" от контейнеровози в Северно море 
В Хамбург, Ротердам и Антверпен стотици контейнеровози чакат за разтоварване, информира германският в. 
"Ханделсблат". На фона на напрегнатата ситуация в световната търговия задръстванията и забавянията в морските товарни 
превози вече достигнаха и Северно море, според Института за световна икономика (IfW) в Кил.  
"За първи път от избухването на пандемията сега и в Северно море се струпват кораби, чакащи да влязат в пристанищата 
на Германия, Нидерландия и Белгия. В момента там са "заседнали" близо 2 процента от световния капацитет за превоз на 
товари и корабите не могат да бъдат натоварени, нито разтоварени", посочва институтът, цитиран от БТА.  
Само в Германския залив около една дузина големи контейнеровози с общ капацитет от близо 150 000 стандартни 
контейнера чакат за пристанищата на Хамбург или Бремерхафен. Във водите пред Ротердам и Антверпен положението е 
още по-тежко. В контраст, "тапата" от контейнеровози пред Лос Анджелис и пристанищата в Южна Калифорния силно е 
намаляла.  
За месец май баромерътът на института в Кил, измерващ световната търговия, леко се е понижил спрямо предходния 
месец (с 1 на сто). За Германия показателят за износа също е "на червено" с -1,2 процента, макар при вноса да се наблюдава 
растеж от 1,6 на сто.  
Сред големите икономики Китай се откроява с положителна тенденция през май след слабите данни за април - китайският 
износ се е повишил с 2,1 на сто, а вносът - с цели 7 на сто. Световният лидер в износа все още е засегнат от мащабни ковид 
ограничения, които обхванаха световния търговски възел Шанхай и огромното му пристанище.  
 
√ Петролът запазва високата си цена в очакване на данни за американските запаси 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда в очакване на доклада за запасите в САЩ, докато прогнозите 
за солидно търсене през настоящия сезон на шофиране оказаха подкрепа, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,46 долара, или 0,38%, до 121 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,64 долара, или 0,54%, до 120 долара за барел. 
Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакват данните за миналата седмица да покажат поредното намаляване на запасите 
от суров петрол в САЩ, въпреки че запасите от бензин и дестилати могат да се повишат. 
„Очаква се пазарът на петрол да остане стегнат, тъй като предлагането продължава да е по-ниско“, коментира OANDA 
Едуард Моя в бележка. 
Данните на Американския петролен институт обаче показват, че запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ са 
се увеличили миналата седмица. 
Официалният доклад на Администрацията за енергийната информация на САЩ (EIA) ще бъде публикуван по-късно днес. 
Междувременно доставките на суров петрол и петролни продукти в световен мащаб остават ограничени, повишавайки 
маржовете азиатските рафинерии до рекордни нива, тъй като западните санкции възпрепятстват износа на Русия. 
Главният изпълнителен директор на глобалния търговец на суровини Trafigura каза, че цените на петрола скоро могат да 
достигнат 150 долара за барел и да се повишат още тази година. 
Повечето рафинерии в световен мащаб вече работят близо до пълния си капаците, за да отговорят на нарастващото 
търсене от възстановяването от пандемията и да заменят загубените руски доставки. 
Анализаторите на JP Morgan изчисляват, че Русия е намалила износа на петролни продукти с около 500 000 до 700 000 
барела на ден. 
„Освен ако новият капацитет в Близкия изток не се появи по-бързо, отколкото очакваме, или Китай не реши да вдигне 
ограниченията за износ на продуктите си, недостигът на чисти продукти само ще се влошава, тъй като търсенето на 
транспортни горива нараства през лятото в северното полукълбо“, посочиха анализатори от JP Morgan. 
 
Cross.bg 
 
√ Денков: Все още няма консенсус по отношение на удължаването на учебната година 
Все още няма консенсус по отношение на удължаването на учебната година. Това заяви в студиото на „Здравей, България” 
министърът на образованието академик Николай Денков. 
„Нашите деца учат буквално  една календарна година по-малко, отколкото средно учат децата в Европа. Основният 
проблем е между 1 и 6-и клас. От там твърдението, че ние първо трябва да решим проблема с програмите – пък после да 
решаваме за учебното време – не е вярно. Проблемите са два. Ако ние удължим учебната година, което все още не е 
решено, защото няма съгласие по този въпрос – тогава трябва да сложим една ваканция през ноември, както е в другите 
държави, която трябва да бъде минимум три дни. В момента нямаме такава. И трябва да удължим междусрочната 
ваканция, за да имаме  на всеки месец и половина – два – по 3-4 дни за почивка на учениците”, подчерта академик Денков. 
И допълни: "Тази учебна година ще започне на 15 септември". 
„Резултатите са според очакванията. И преди съм казвал – за този, който знае, за него ще бъде лесно. Това са отличниците. 
Гледам таблиците – 34 на сто по БЕЛ в 4-и клас, 20 процента почти по математика в 4-и клас – имат отлични оценки. След 
12-и клас – 7 процента имат висок успех по БЕЛ, а 21 на сто – по втория държавен зрелостен изпит. За тези ученици явно 
изпитът не е толкова труден. Обратно – имаме двойки, имаме тройки – там съответно имаме проблем”, коментира той 
резултатите от матурите. 
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По думите му спрямо миналата година в 4-и клас има известна промяна в изпита. „Форматът е същият, но тази година се 
изискват повече логическо мислене, повече изразяване на собствено мнение затова и точките са по-малко. По отношение 
на зрелостния изпит след 12 клас – там всичко е различно. Различна е учебната програма, по която са учили тези деца. 
Различен е форматът на изпитите, различна е скалата за оценка – така че тук сравнението с минали години не работи и не 
трябва да се прави”. 
Образователният министър коментира и евентуални промени в учебните програми. „Много е лесно да се каже, че има 
проблем с програмите. И това е вярно. Но много трудно е да се посочи къде е точно проблемът и как трябва да се променят. 
И това е точно каквото правим в момента. До 30 юни очакваме докладите от експертните комисии, в които участват 
учители, и точно те ще кажат къде има специфични проблеми и как трябва да се решат според тях. Промяната в учебните 
програми трябва да се направи именно от експертите”. 
 
√ Зам.-министърът с охрана: Преди заплахата му предложили подкуп от 500 хил. лв. на месец 
Зам.-министърът на земеделието Иван Христанов ще се движи с охрана заради заплаха за живота. Новината обяви вчера 
премиерът Кирил Петков и обвърза казуса с фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, който държавата си 
върна след разследване на репортера на bTV Марин Николов. 
Това не е решение не е на премиера, нито мое. Това е решение на колективен орган съвет, който преценява оперативната 
информация и съответно назначава или не назначава охрана на застрашени лица, обясни в интервю за сутрешния блок 
на BTV„Тази сутрин“ Христанов. Заплахите към него са били под формата на съобщения. След това заплахите са ескалирали 
и към други хора – от изпълнителната власт и депутати. На зам.-министъра е предложен и подкуп от 500 хил лв. на месец, 
за да остави частната фирма на границата. 
На въпроса дали се страхува той отговори: „Обективно погледнато -  да, страхувам се. Аз съм семеен човек с три деца. 
Опитвам се да си върша работата съзнателно. За мен не е нормално да наследим една държава, в която се налага да ходиш 
с охрана, защото отиваш и си вършиш работата както трябва“. 
Христанов определи като „митологема“ твърдението, че държавата е взела бизнеса на един беден човечец, който 10 
години си е вършил работата. 
По думите му БАБХ има капацитет и ще поеме с фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“ и тази дейност няма 
да се преотдава на частна фирма. На границата ще бъде изградена и лаборатория и това ще носи годишен приход на 
държавата от 50-60 млн. лв. на година. Оборудването за лабораторията ще струва между 3 и 5 млн. лв., уточни зам.-
министърът. 
 
√ Над 4000 проверки извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите  
4372 са проверките, извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите, 
за периода 3-6 юни 2022 г. 
През посочения период 105 екипа горски инспектори от Регионалните дирекции по горите са извършили общо 2690 
проверки в цялата страна. 
Проверени са 230 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 360 обекта за добив на дървесина, 
над 1100 превозни средства, транспортиращи дървесина, 270 риболовци и 730 физически лица. 
В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии, служителите при регионалните 
дирекции по горите са съставили 27 констативни протокола и 40 акта за установени нарушения, от които 36 по Закона за 
горите и 4 по Закона за рибарството и аквакултурите. 
Задържани са близо 20 кубика дърва за огрев, две моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион. 
Установените нарушения през периода са за: сеч на немаркирани дървета от обекти за добив на дървесина; 
транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет; транспортиране на 
дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или неснабдени с GPS устройства; неотговарящи на нормативните 
изисквания системи за постоянно видеонаблюдение и некоректно водене на електронни дневници на обекти за 
складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.  
Добив на дървесина от дървесен вид трепетлика, без да е разрешена сечта му с издаденото позволително, са установили 
служители на Регионална дирекция по горите – Сливен. Нарушението е констатирано в дърводобивен обект, в горска 
територия – държавна собственост, стопанисвана от ТП „Държавно горско стопанство Тича“. 
Служители на Регионална дирекция по горите – София са задържали в землището на Ботевград моторно превозно средство 
и транспортираните с него 6 куб. м дърва за огрев. Дървесината е била немаркирана и непридружена с превозен билет. 
Съставен е акт на водача на товарния автомобил. Проверяващите са установили, че дървесината е добита от горска 
територия – частна собственост, с издадено позволително за сеч. 
За същият период по чл. 163 от Закона за горите служителите в държавните предприятия са извършили общо 1 682 
проверки. 832 са проверките на обекти за добив на дървесина, 597 - на превозни средства. 20 – на ловци, 3 на риболовци 
и 230 на други физически лица. В резултат са съставени са 21 акта за установяване на административни нарушения и 
наказания по Закона за горите. Задържани са 19,50 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно 
средство и един моторен трион. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Актуализацията на бюджета – къде са пресечните точки в коалицията – гост министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер; 
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- Хаосът с електронните направления – има ли ред в системата? – председателят на здравната комисия в 
парламента д-р Антон Тонев; 

- Арести в България след международна операция и заловени над 4 тона кокаин – по пътя на трафика – Тихомир 
Безлов; 

Нова ТВ, „Здравей, България“ 
- Битката с инфлацията. Ще излезе ли сметката на властта? Управляващи и опозиция в спор за ремонта на 

бюджета; 
- Равносметката след матурите. Каква е причината за ниските оценки на изпитите след 4 И 12 клас? Гост: 

министърът на образованието акад. Николай Денков; 
- Кой е певецът Ламбе Алабаковски и той ли е подпалил българския културен център в Битоля? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Паси успяха: От 2024 г. еднакви зарядни за всички телефони в ЕС; 
в. Труд - Енергийни експерти пред "Труд" по повод договорите за доставка на "Булгаргаз" след 27 април: Посредници 
оскъпяват газа с 40 до 60 на сто; 
в. Телеграф - БГ олиото най-скъпо в Европа;  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Кметовете поискаха, а премиерът обеща: От догодина 2% от данъка остава в общините; 
в. 24 часа - Макрон с финална офанзива да разсече възела между София и Скопие, в събота се включва и Шолц; 
в. Труд - Минималната пенсия колкото прага на бедност; 
в. Труд - Проф. Николай Овчаров пред евродепутати в Страсбург: Тече възродителен процес срещу българите в РСМ; 
в. Телеграф - Макрон ни предлага споразумение със Скопие; 
в. Телеграф - Теснолинейката остана без локомотиви; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН: БАН представи на бизнеса нови технологии за батерии, керамика 
от отпадъци, робот за дезинфекция; 
в. Труд - Александър Урумов, член на Инициативния комитет против задължителното машинно гласуване, пред "Труд": 
Хората вече ясно разбраха вредата от задължителното машинно гласуване; 
в. Телеграф - Икономистът от КТ "Подкрепа" Ваня Григорова: Минималната заплата трябва да е 850 лв.; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В еврото вече се влиза не с числа, а с политически гръб? Случаят на Хърватия; 
в. Труд - Добри Митрев, председател на БСК: Новият дълг ще доведе до увеличение на данъците; 
в. Телеграф - Операция търсене на идеален служител. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 08 юни 
София 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовно заседание 
- От 10.00 часа в сградата на Министерството на икономиката и индустрията на ул. „Славянска“ 8 ръководствата на 

„Държавна консолидационна компания“ ЕАД и „Кинтекс“ ЕАД ще дадат съвместна пресконференция. 
- От 11,30 часа, в зала 702 в АПИ председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор 

Василев ще подпише договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под Шипка. 
- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция на тема: Оценка за 

актуализацията на държавния бюджет. 
- От 14.00 часа в Министерство на околната среда и водите ще се проведе пресконференция по актуални теми: 

–Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда; 
–Наказателните процедури на ЕК срещу България в сферата на околната среда; 
–Проблемът с инвазивните видове и мерки за предотвратяването му.  

- От 16.00 часа в Шератон София Хотел Балкан, зала Средец ще бъде открита конференцията „Три морета: 
иновации и енергийна сигурност”. 

- От 17.30 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита 
изложба на гравюри: „Образът на Дон Кихот през вековете“ – издания от фонда на Националната библиотека. 

*** 
Варна 

- От 9.30 часа в Областна администрация Варна ще се състои брифинг на областния управител Благомир Коцев. 
- От 15.30 часа във фоайето пред зала "Варна". на посещение в Община Варна ще бъде посланикът на Кралство 

Дания в Република България Н. Пр. Йес Брогорд Нилсен. За медиите е предвидено изявление след срещата. 
- От 18.00 часа в Градската художествена галерия – Варна ще бъде открита Юбилейна изложба на Маргарита 

Денева. 
- От 18,30 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие международна сборна изложба-графика „60х60 – 

Търсещият ум“. Изложбата е пътуващ проект на белгийската графична галерия “Epreuve d’artiste” и включва 
творби на 90 автори от 35 страни от целия свят, всички изпълнени в класическите техники на дълбокия печат, в 
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кръгла форма с диаметър 12 см. До този момент изложбата е посетила повече от 20 града в Европа, Азия и 
Северна Америка, а Варна е поредната ѝ спирка.  

*** 
Кубратово 

- От 9.00 часа по повод Световния ден на океаните на 8 юни екип от Министерството на околната среда и водите и 
четвъртокласници от 120 ОУ „Георги Раковски“ ще посетят пречиствателната станция за отпадни води в 
Кубратово, съобщиха от министерството. Обиколката ще започне в 9.00 часа и ще продължи до 10.30 часа. 

*** 
Мездра 

- От 17.30 часа в заседателната зала на Община Мездра ще се проведе дискусия "Какво е да си българин в днешна 
Македония?" Гост ще бъде Петър Колев - етнически българин, председател на „Граждански демократичен съюз“ 
в Република Северна Македония. 

*** 
Стара Загора 

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се състои Годишен концерт на учениците на Нина Димитрова от 
НУМСИ „Христина Морфова”. 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се проведе благотворителен концерт на ДЮССИ „Алегра“ – 
Стара Загора.  

*** 
Шумен 

- От 9.30 часа в зала „Тича“ на хотел „Шумен“XVI ще стартира Национална конференция по проблемите на 
превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която ще се проведе от 8 до 10 юни в 
Шумен. Събитието се организира от Община Шумен и Общинския съвет по наркотични вещества със 
съдействието на Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Националния център по 
обществено здраве и анализи. 

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

