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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио К2 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ, в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ на 11-ти юни 2022 
г. (със съкращения) 
Протести на работодателите 
“Ще протестирате ли срещу „Промяната“ работодателите, както на 31-ви май Кирил Домусчиев, шефът на КРИБ, 
категорично го заяви, даже определи дати - 22-ри и 29-ти юни?” започна разговора Беновска. 
Велев заяви, че ще протестират срещу липса на промяна, защото в средата на юни няма решение за юли и следващите 
месеци, което е трябвало да бъде готово до края на март, а се търси от септември 2021 година. Това решение би дало 
предвидимост и устойчивост, и ще позволи на предприемачите да планират дейността си, да реализират потенциала за 
растеж на българската икономика. Велев подчерта, че не знаят каква ще бъде програмата за компенсиране на 
свръхвисоките цени на електроенергията през следващите месеци и това спира планирането и работата на предприятията. 

“Прогнозната пазарна цена на КЕВР за следващия 
ценови период от 1.07 е 430 лева, за миналия 
ценови период беше 119 лева. Разликата е 300 
лева за мегават/час. Ние потребяваме и изнасяме 
над 40 терават/часа, тези 300 лева по 40 
терават/часа са 12 млрд лева в повече. Това не е 
общата сума, а 12 млрд лева в повече, които в 
зависимост от тяхното управление или ще 
продължи инфлацията да хвърчи нагоре, а 
българската е приблизително 2 пъти по-висока от 
тази на Еврозоната, към която сме тръгнали, ще 
продължи икономиката да стагнира, защото ние 
имаме ръст за първото тримесечие и бурно се 
тупаме в гърдите какъв ръст имаме, но не 
обръщаме внимание, че сме сред тройкаджиите в 

ЕС, ние сме сред страните с най-нисък ръст, а имаме потенциал за растеж като страни с най-висок ръст. За сметка на това 
се реализира огромен потенциал за инфлация и обедняване на хората” обясни Васил Велев. 
Беновска попита председателя на АИКБ чия е вината - некомпетентност на управлението, пренебрегване на определени 
браншове, други интереси. 
Велев отговори, че по малко или по много от изброеното и обясни, че редица страни са си решили тези проблеми още 
септември миналата година и то в дългосрочен план. ЕК е дала набор от инструменти, с които позволява редица действия, 
които не са позволени и би трябвало да се иска дерогация и съгласие. Възможностите са дадени за действие със закони, 
а България действа месец за месец със закъснение.  
БВП и работодателските организации; Решения в полза на САЩ и в ущърб на Русия, но къде е България? 
Беновска попита Велев колко % от БВП се концентрира в работодателските организации, колко работни места се 
разкриват и има ли непокрит бранш. 
Велев отговори, че четирите работодателски организации, които са обединени, създават 86 % от БВП и в техните 
предприятия се трудят 82 % от наетите в страната. Председателят на АИКБ обясни, че споменатите 12 млрд лева са 
допълнителните разходи за електроенергия за една година, а увеличението на пенсиите в годишен план е близо 4 млрд, 
което е 3 пъти по-малко от парите, с които скъпата енергия ще увеличи цените на продуктите. 
“В бюджета няма такова решение, няма текст. Управляващите се заблуждават, че с проекта за изменение на закона за 
енергетиката се решава този проблем. Създава се предпоставка да бъде решен, но отново ще зависи от министъра на 
енергетиката, от МС, отново ще трябва ежемесечно да се правят срещи, протести. Няма да има предвидимост, сигурност 
и стабилност, която да позволи цените да спрат да растат, БВП да се ускори” подчерта Велев. 
Беновска отбеляза, че се срещат с премиера, с вицепремиера Василев и с отделните министри, участват в националния 
съвет за тристранно сътрудничество, на 11-ти юни нямат идея каква ще бъде цената на тока, нищо не се знае и за газа. 
Председателят на АИКБ заяви, че не знаят в какъв вид ще продължи схемата за компенсиране, по отношение на газа не 
се търси най-доброто решение за България, а най-лошото за някой друг. “Търсим как да се харесаме на началниците. 
Ние не оптимизираме. Търсим лошото решение за Русия и доброто решение за Щатите, а не търсим доброто решение 
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за България. Не се казва цялата истина. Цената на природния газ за текущия месец намалява, но можеше много повече, 
ако не бяха тези неправилни действия на управляващите. Ако правихме като Италия, Франция и Германия, щяхме да имаме 
по-ниска цена на природния газ днес” заяви Велев.  
Беновска припомни, че Велев веднъж е цитирал мисъл на Тръмп, че човек трябва да е немного умен, за да влиза в конфликт 
с Русия. “Не внасям русофилска нотка, а се опитвам да водя разговора прагматично с оглед интереса на България” каза 
водещата. 
Председателят на АИКБ подчерта, че управляващите трябва да се водят от интересите на народа. 
Искания към управляващите; Строителството и туризмът 
“Договорът за почтеност - знаете, че с това “Промяната” влезе в политиката. Не съм виждала такова нещо като документ, 
но не там е въпросът. Тук говорим за национално отговорна почтеност към нацията. Вие работодателите разглеждате ли 
този аспект от поведението на едно управление?” попита Беновска. 
Велев отговори, че работодателите са изключително прагматични, отговарят за близо 2 милиона работни места и търсят 
най-добрите решения за българската икономика. “Ние създаваме БВП с нашите работници, ние инвестираме в тази 
страна и работим, за да има по-добър бизнес климат, по-добри условия за работа, по-бърз растеж, по-високи доходи и 
стандарт” каза Велев. Той заяви, че имат много дълъг списък от искания към управляващите - предвидимост за цените 
на електроенергията, което е лесно да се направи - електроенергията се произвежда тук, изнася се 1/5 и себестойността 
ѝ не е нараснала. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че в системата на енергетиката има огромни неочаквани печалби, с част от които могат 
да се компенсират всички потребители, така че да имат конкурентни цени. “Има внесен законопроект, мина на първо 
четене в комисията по енергетика. Създава предпоставки да се реши въпроса, но там не е вписано - такъв процент от такова 
ниво се облага, както е в законите на Румъния, Гърция, Испания. Там е записано, че министърът на енергетиката ще 
предложи, МС ще реши колко да бъде това, като вземе предвид бъдещите инвестиции и ремонти. Винаги може да се 
планират много инвестиции и ремонти така, че да не остане нищо за внасяне във фонда. Този законопроект по никакъв 
начин не гарантира осъществяването на такава програма, каквато има в другите страни, за която ние настояваме” обясни 
Велев. 
Той изтъкна, че ще протестират, ако това не влезе в закона за държавния бюджет и закона за енергетика, защото има 
много проблемни сектори, но електроенергетиката е за всички и там са тези 12 млрд, които ще увеличат цените и 
никакъв ръст на пенсиите и заплатите не може да ги компенсира. “Ако се управляват правилно тези 12 млрд, ще се 
създадат условия за ръст на икономиката, на заплатите и приходите в бюджета, а не със заеми да се плащат пенсии. Този 
въпрос е важен пред всички други. Има две мерки - програма за компенсация на свръхвисоките цени на енергията и 
втората мярка са всички останали мерки взети заедно. Икономиката расте, макар и да сме на опашката в ЕС, ръстът е 4 
%. Строителството намалява, там имаме спад. Има много проблеми в транспорта. Туризмът - колкото и да обясняваме 
как се е удвоил спрямо мината година - миналата година беше 4 пъти по-малко от по-миналата, така че той ще стигне 
¾ от предкризисните” коментира Велев. 
Беновска напомни, че камарата на строителите - един от големите крепители на икономиката, са излезли със становище, 
че няма никаква индексация на договорите за строителство, няма никакви компенсации, няма промени в ЗУТ и ЗОП и на 
практика строителството се блокира. Председателят на АИКБ потвърди, че това е така, дупките по пътищата се виждат. 
Велев съобщи, че в инфраструктурното строителство работят над 50 000 души и не всички са мафиоти, които разнасят 
чували с пари, а са си свършили работата, без да си получат парите от септември 2021 година. Той поясни, че е минала 
1/3 от годината, а са осъществени едва 800 млн лева от планираните 8,5 млрд лева публични инвестиции, а липсата на 
индексация обрича договорите на неизпълнение, защото цените на входа са поскъпнали от 50 до 100 % и не може 
цената на изхода да остане същата. “При нас от липса на лидерство или от страх да не бъдат обвинени във всички земни 
грехове, се вкарва този въпрос в парламента и се блокира. Можем да подпишем за 1 млрд долара меморандум с офшорка, 
там имаме лидерство, а не можем да индексираме цените в строителството, там трябва парламентът да реши” коментира 
Велев. 
Компенсиране на свръхвисоките цените на електроенергията - подкрепа от Нинова 
Беновска попита председателя на АИКБ кога ще протестират и при какви обстоятелства. Велев заяви, че има подкрепа от 
министерство на икономиката и индустрията за програмата за компенсиране на свръхвисоките цени на 
електроенергията на свободния пазар, но очакват и от други парламентарни групи подкрепа. “Апелираме за отговорност 
към депутатите тези законопроекти да се отразят в закона и ако това стане, ние няма да протестираме, но ще подкрепим 
протеста на строителите и превозвачите, ако такъв има, защото техните браншови проблеми не се решават. Този 
хоризонтален важен проблем с цените на електроенергията, ако не бъде решен, ние ще протестираме организирано, 
всички работодателски организации”, заяви Велев. 
Той подчерта, че активно ще работят да се случат нещата и няма само да чакат по площадите. Велев сподели, че е имало 
интензивни срещи миналата седмица и предстоят още такива. “Те си мислят, че с внесените законопроекти проблемите се 
решават. Не, не се решават. Трябва да се добавят текстове. Предложили сме тези текстове. Ако не ги разбират, нека да 
направим срещи, да се уточним” призова Васил Велев. 
Беновска отбеляза, че топката е в полето на управляващите, а Велев заяви, че е в парламента, защото управляващите 
нямат вече парламентарно мнозинство, но пък има 240 депутати и апелират за отговорност. 
Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска 
пита” по “Радио К2” и на живо във Фейсбук и Ютюб на 11-ти юни 2022 година, който може да изгледате и в приложеното 
видео. 
 

https://youtu.be/QeKriopeLOk
https://youtu.be/QeKriopeLOk
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Focus-news.net 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ, в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ във 
facebook.com/iliana.benovska, youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 11-ти юни 2022 г., заяви 
позиции по следните теми: 
Протести на работодателите срещу “Промяната” 
“Ще протестирате ли срещу „Промяната“ работодателите, както на 31-ви май Кирил Домусчиев, шефът на КРИБ, 
категорично го заяви, даже определи дати - 22-ри и 29-ти юни?” започна разговора Беновска. 
Велев заяви, че ще протестират срещу липса на промяна, защото в средата на юни няма решение за юли и следващите 
месеци, което е трябвало да бъде готово до края на март, а се търси от септември 2021 година. Това решение би дало 
предвидимост и устойчивост, и ще позволи на предприемачите да планират дейността си, да реализират потенциала за 
растеж на българската икономика. Велев подчерта, че не знаят каква ще бъде програмата за компенсиране на 
свръхвисоките цени на електроенергията през следващите месеци и това спира планирането и работата на предприятията. 
“Прогнозната пазарна цена на КЕВР за следващия ценови период от 1.07 е 430 лева, за миналия ценови период беше 119 
лева. Разликата е 300 лева за мегават/час. Ние потребяваме и изнасяме над 40 терават/часа, тези 300 лева по 40 
терават/часа са 12 млрд лева в повече. Това не е общата сума, а 12 млрд лева в повече, които в зависимост от тяхното 
управление или ще продължи инфлацията да хвърчи нагоре, а българската е приблизително 2 пъти по-висока от тази на 
Еврозоната, към която сме тръгнали, ще продължи икономиката да стагнира, защото ние имаме ръст за първото 
тримесечие и бурно се тупаме в гърдите какъв ръст имаме, но не обръщаме внимание, че сме сред тройкаджиите в ЕС, 
ние сме сред страните с най-нисък ръст, а имаме потенциал за растеж като страни с най-висок ръст. За сметка на това се 
реализира огромен потенциал за инфлация и обедняване на хората” обясни Васил Велев. 
Беновска попита председателя на АИКБ чия е вината - некомпетентност на управлението, пренебрегване на определени 
браншове, други интереси. Велев отговори, че по малко или по много от изброеното и обясни, че редица страни са си 
решили тези проблеми още септември миналата година и то в дългосрочен план. ЕК е дала набор от инструменти, с които 
позволява редица действия, които не са позволени и би трябвало да се иска дерогация и съгласие. Възможностите са 
дадени за действие със закони, а България действа месец за месец със закъснение. 
БВП и работодателските организации; Решения в полза на САЩ и в ущърб на Русия, но къде е България? 
Беновска попита Велев колко % от БВП се концентрира в работодателските организации, колко работни места се разкриват 
и има ли непокрит бранш. 
Велев отговори, че четирите работодателски организации, които са обединени, създават 86 % от БВП и в техните 
предприятия трудят 82 % от наетите в страната. Председателят на АИКБ обясни, че тези 12 млрд лева са допълнителните 
разходи за електроенергия за една година, увеличението на пенсиите в годишен план е близо 4 млрд, което е 3 пъти по-
малко от парите, с които скъпата енергия ще увеличи цените на продуктите. “В бюджета няма такова решение, няма текст. 
Управляващите се заблуждават, че с проекта за изменение на закона за енергетиката се решава този проблем. Създава се 
предпоставка да бъде решен, но отново ще зависи от министъра на енергетиката, от МС, отново ще трябва ежемесечно да 
се правят срещи, протести. Няма да има предвидимост, сигурност и стабилност, която да позволи цените да спрат да растат, 
БВП да се ускори” подчерта Велев. 
Беновска отбеляза, че се срещат с премиера, с вицепремиера Василев и с отделните министри, участват в националния 
съвет за тристранно сътрудничество, на 11-ти юни нямат идея каква ще бъде цената на тока, нищо не се знае и за газа. 
Председателят на АИКБ заяви, че не знаят в какъв вид ще продължи схемата за компенсиране, по отношение на газа не се 
търси най-доброто решение за България, а най-лошото за някой друг. “Търсим как да се харесаме на началниците. Ние не 
оптимизираме. Търсим лошото решение за Русия и доброто решение за Щатите, а не търсим доброто решение за България. 
Не се казва цялата истина. Цената на природния газ за текущия месец намалява, но можеше много повече, ако не бяха 
тези неправилни действия на управляващите. Ако правихме като Италия, Франция и Германия, щяхме да имаме по-ниска 
цена на природния газ днес” заяви Велев. 
Беновска припомни, че Велев веднъж е цитирал мисъл на Тръмп, че човек трябва да е немного умен, за да влиза в конфликт 
с Русия. “Не внасям русофилска нотка, а се опитвам да водя разговора прагматично с оглед интереса на България” каза 
водещата. Председателят на АИКБ подчерта, че управляващите трябва да се водят от интересите на народа. Беновска 
пожела да изгледат заедно как на 11-ти декември правителството се е представило в НС и се е заклело във вечна вярност 
на народа. 
Искания към управляващите; Строителството и туризмът 
“Договорът за почтеност - знаете, че с това “Промяната” влезе в политиката. Не съм виждала такова нещо като документ, 
но не там е въпросът. Тук говорим за национално отговорна почтеност към нацията. Вие работодателите разглеждате ли 
този аспект от поведението на едно управление?” попита Беновска. 
Велев отговори, че работодателите са изключително прагматични, отговарят за близо 2 милиона работни места и търсят 
най-добрите решения за българската икономика. “Ние създаваме БВП с нашите работници, ние инвестираме в тази страна 
и работим, за да има по-добър бизнес климат, по-добри условия за работа, по-бърз растеж, по-високи доходи и стандарт” 
каза Велев. Той заяви, че имат много дълъг списък от искания към управляващите - предвидимост за цените на 
електроенергията, което е лесно да се направи - електроенергията се произвежда тук, изнася се 1/5 и себестойността ѝ не 
е нараснала. Председателят на АИКБ отбеляза, че в системата на енергетиката има огромни неогромни печалби, с част, от 
които могат да се компенсират всички потребители, така че да имат конкурентни цени. “Има внесен законопроект, мина 
на първо четене в комисията по енергетика. Създава предпоставки да се реши въпросът, но там не е вписано - такъв 
процент от такова ниво се облага, както е в законите на Румъния, Гърция, Испания. Там е записано, че министърът на 
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енергетиката ще предложи, МС ще реши колко да бъде това, като вземе предвид бъдещите инвестиции и ремонти. Винаги 
може да се планират много инвестиции и ремонти така, че да не остане нищо за внасяне във фонда. Този законопроект по 
никакъв начин не гарантира осъществяването на такава програма, каквато има в другите страни, за която ние настояваме” 
обясни Велев. Той обясни, че ще протестират, ако това нещо не влезе в закона за държавния бюджет и закона за 
енергетика, защото има много проблемни сектори, но електроенергетиката е за всички и там са тези 12 млрд, които ще 
увеличат цените и никакъв ръст на пенсиите и заплатите не може да ги компенсира. “Ако се управляват правилно тези 12 
млрд, ще се създадат условия за ръст на икономиката, на заплатите и приходите в бюджета, а не със заеми да се плащат 
пенсии. Този въпрос е важен пред всички други. Има две мерки - програма за компенсация на свръхвисоките цени на 
енергията и втората мярка са всички останали мерки взети заедно. Икономиката расте, макар и да сме на опашката в ЕС, 
ръстът е 4 %. Строителството намалява, там имаме спад. Има много проблеми в транспорта. Туризмът - колкото и да 
обясняваме как се е удвоил спрямо мината година - миналата година беше 4 пъти по-малко от по-миналата, така че той ще 
стигне ¾ от предкризисните” коментира Велев. 
Беновска напомни, че камарата на строителите като един от големите крепители на икономиката е излязла със становище, 
че няма никаква индексация на договорите за строителство, няма никакви компенсации, няма промени в ЗУТ и ЗОП и на 
практика строителството се блокира. 
Председателят на АИКБ потвърди, че това е така, дупките по пътищата се виждат. Велев съобщи, че в инфраструктурното 
строителство работят над 50 000 души и не всички са мафиоти, които разнасят чували с пари, а са си свършили работата 
без да си получат парите от септември 2021 година. Той поясни, че е минала 1/3 от годината, а са осъществени едва 800 
млн лева от планираните 8,5 млрд лева публични инвестиции, а липсата на индексация обрича договорите на 
неизпълнение, защото цените на входа са поскъпнали от 50 до 100 % и не може цената на изхода да остане същата. “При 
нас от липса на лидерство или от страх да не бъдат обвинени във всички земни грехове, се вкарва този въпрос в парламента 
и се блокира. Можем да подпишем за 1 млрд долара меморандум с офшорка, там имаме лидерство, а не можем да 
индексираме цените в строителството, там трябва парламентът да реши” коментира Велев. 
Компенсиране на свръхвисоките цените на електроенергията - подкрепа от Нинова 
Беновска попита председателя на АИКБ кога ще протестират и при какви обстоятелства. 
Велев заяви, че има подкрепа от министерство на икономиката и индустрията за програмата за компенсиране на 
свръхвисоките цените на електроенергията на свободния пазар, но очакват и от други парламентарни групи подкрепа. 
“Апелираме за отговорност към депутатите и тези законопроекти да се отразят в закона и ако това стане, ние няма да 
протестираме, но ще подкрепим протеста на строителите и превозвачите, ако такъв има, защото техните браншови 
проблеми не се решават. Този хоризонтален важен проблем с цените на електроенергията, ако не бъде решен, ние ще 
протестираме организирано всички работодателски организации” заяви Велев. Той почерта, че активно ще работят да се 
случат нещата и няма само да чакат по площадите. Велев сподели, че е имало интензивни срещи миналата седмица и 
предстоят още такива. “Те си мислят, че с внесените законопроекти проблемите се решават. Не, не се решават. Трябва да 
се добавят текстове. Предложили сме тези текстове. Ако не ги разбират, нека да направим срещи, да се уточним” призова 
Васил Велев. 
Беновска отбеляза, че топката е в полето на управляващите, а Велев заяви, че е в парламента, защото управляващите нямат 
вече парламентарно мнозинство, но пък има 240 депутати и апелират за отговорност. 
Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска 
пита” по “Радио К2” и на живо във Фейсбук и Ютюб на 11-ти юни 2022 година. 
 
Дума 
 
√ По две тарифи за ток и парно - най-рано от зимата 
Въвеждането на две различни тарифи за ток, парно и природен газ, при които потреблението ще бъде определящо, могат 
да стане най-рано в началото на следващия отоплителен сезон. Това прогнозира шефът на КЕВР Станислав Тодоров при 
обсъждането на първо четене в ресорната парламентарна комисия на проекта за промени в Закона за енергетиката. 
Според Тодоров в момента цените са се успокоили и нямало необходимост от спешно въвеждане на подобна мярка. 
"Това е възможност, от която ще се възползваме само и когато е необходимо и след консултация с всички участници на 
пазара. Към този момент не виждам такава необходимост. С новото предложение за ценово решение сметките на 
битовите потребители няма да бъдат увеличени драстично, но в началото на отоплителния сезон в зависимост от 
движението на пазарите на енергия може да се наложи и ние бихме действали, ако ни дадат такова правомощие", смята 
Станислав Тодоров. 
Емил Георгиев от БСП поиска мярката да се обвърже с броя на хората в едно домакинство - защото в гарсониера 
електромерът може да мери консумацията на самотен обитател, а в друг апартамент да живеят петима души. Той смята 
още, че двойното таксуване крие рискове от нарастване на кражбите и поиска адекватни промени в Наказателния кодекс. 
По думите на левия депутат 80% от стойността на нерегламентираното ползване на електроенергия се пада на 
бизнеспотребителите. 
Според шефа на АИКБ Васил Велев най-големият проблем, стимулиращ инфлацията, са високите цени на 
електроенергията. Той приветства промените, но по думите му има опасност от невъзможност да се събере достатъчно 
ресурс за компенсиране на бизнеса заради скъпата енергия. 
С 11 гласа "за", двама "въздържали се" и нито един против депутатите от комисията приеха предложените промени в 
Закона за енергетиката. 
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Милена Ангелова: Хоризонталните антикризисни мерки са опасни  
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в “Бизнес старт”, 10.06.2022 
Подкрепяме антикризисните мерки, но ни притесняват хоризонталните такива. Това каза на 10.06.2022 г. сутринта д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (#АИКБ), в предаването "Бизнес 
старт" на Bloomberg TV Bulgaria. 
"В проекта за актуализация на държавния бюджет не виждаме реформите, които бяха записани в коалиционното 
споразумение и бяха обещани да се случат именно в тази ревизия. Разбираме, че войната в Украйна, инфлацията, новите 
макроикономически и геополитически реалности променят параметрите, включително и макроикономическите, на 
бюджета - но именно в такива времена следва да се направят някои непопулярни, ала важни реформи". 
Не виждаме и ресурса, който ни беше обещан и договорен, за да се компенсират свръхвисоките цени на електрическата 
енергия. ЕК дава възможност източник на такова финансиране да бъдат свръхпечалбите на енергопроизвеждащите фирми, 
каза още д-р Milena Angelova. "Друго, което ни притеснява е, че икономията в бюджета на НЗОК, която идва от факта, че 
Covid пандемията най-после отстъпва и няма допълнителни плащания за медицински персонал, вместо да бъдат отнесени 
към превенция на заболявания, отново потъват в черната дупка на здравеопазването, което остава нереформирано". 
Третата основна забележка на асоциацията е непрекъснатото увеличаване на минималната пенсия. "Считаме, че 
хоризонтално увеличаване на минималната пенсия разкъсва връзката между осигурителния минимум, осигурителния 
стаж и това, което се получава след пенсиониране. Бедните пенсионери трябва да бъдат подкрепяни през системата за 
социално подпомагане, а не посредством хоризонтално увеличаване на пенсии". 
Относно предложенията на АИКБ за актуализацията на бюджета гостенката каза, че “първите пет най-важни мерки са за 
компенсиране на индустрията за свръхвисоките и несвързани с никакви пазарни разходи цени на електрическата енергия”. 
“В момента ножицата между производствената инфлация, която е 40%, и на потребителските цени, която е 14%, е огромна 
и е като бомба със закъснител - всеки момент ще избухне. Ние от повече от година предупреждаваме, че ако не се 
компенсират тези свръхцени, които не се дължат на пазарни процеси, а на геополитически такива, ще се генерира 
инфлационен натиск, който вече се генерира и ще се убие конкурентоспособността на българската индустрия. В същото 
време свръхпечалбите на енергопроизводителите са огромни и от тях спокойно може да се генерира ресурс”. 
За антикризисните мерки събеседничката каза, че например “компенсирането на крайните потребители на горива, без 
значение на техния доход, е мярка, която разширява изключително много обхвата на бенефициентите и харчи ресурс, с 
който би могло да се подпомогне нуждаещото се население”. 
“Вместо това могат да се направят ваучери, с които да се подпомогне наистина нуждаещото се население. Може да се 
компенсира енергия, горива, а може да се компенсират и стоки от първа необходимост”. 
Ангелова заяви категорично: “Но не считаме, че един такъв диалог, който е съвсем нормален, когато се правят важни 
реформи, е причина някой да напуска управляващата коалиция, да предизвиква политическа криза и вместо да се вземат 
отговорни решения - да се тласка страната към нови избори при условие, че в момента имаме съвсем други важни въпроси 
за решаване, като това как да се справим с инфлацията и как да запазим конкурентоспособността на българската 
икономика, за да генерира тя приходи в държавния бюджет и да дава устойчиви работни места”. 
"Трябва да се даде възможност за предвидимост на компенсирането на електроенергията, за да се запази 
конкурентоспособността на българската икономика. Въпреки, че такива компенсации са договорени, то до момента не е 
ясен механизма и ясната формула за компенсация". 
Исканията за конкретни ангажименти са не само на АИКБ, но и на всички български работодатели, подкрепени и от 
синдикатите, защото "това е пътят да се измъкнем от кризата и да запазим своята конкурентоспособност: компенсиране 
на свръхвисоките нива на електрическа енергия посредством вземане от печалбата на електропроизводителните 
предприятия чрез специален данък, който и ЕК ни дава възможност да наложим. Нужна е ясна предвидимост каква част 
от тази свръхвисока цена ще бъде компенсирана", заяви д-р Милена Ангелова. 
Как ще се определя минималната работна заплата в ЕС и в България? Какъв механизъм за мониторинг за равнището на 
минималната работна заплата да очакваме? Каква е европейската препоръка на ЕК за повишаване на покритието на 
колективните трудови договори? Какъв е механизмът за повишаване на работните заплати? Какъв е напредъкът по 
отношение на стремежа за постигане на равенство между половете в управлението на компаниите в рамките на 
Европейския съюз? Какво е постигнатото съгласие, кога може да влезе в сила и за кои компании ще важи? 
Вижте целия коментар по тези теми във видеото.  
 
Банкеръ 
 
√ Агенцията по кадастъра отказва сливане с имотния регистър 
Една от най-важните структури, предвидени за обединяване в Държавна агенция по вписванията (ДАВ), не желае 
предложеното от кабинета сливане. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се опасява от 
обезличаване и загуба на експертиза с поставянето й под една шапка с Агенцията по вписванията (АВ), Главна 
дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) и Централния регистър на особените 
залози (ЦРОЗ). Внесеният от правосъдното министерство преди три седмици законопроект предвижда тези 
дейности да преминат от правосъдното и регионалното министерства към Министерския съвет, като Агенцията 
по вписвания е с най-много администрирани регистри - Имотен, Търговски, БУЛСТАТ и на юридическите лице с 
нестопанска цел.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwKubi19xt2W2aKslpQNLqyubZ44-oq5UY5v1bHV8uDf254nnG2qXcMmt6hVZx5mjX_kzGpQSjoEJ3bjgalZU75fmeebGhF4H9tx9vUUaa3AKb03DNa9LarnO6pOR0Pxr9wAe3xS1ohJV-uY2w-WTFnJvYtBgN9hjTyjt5_y33bloY_-nduptThhAPnDrlvEFl2aaTflerv0tIbSwgYetv
https://www.facebook.com/BloombergTVBG/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006723348790&__cft__%5b0%5d=AZWwKubi19xt2W2aKslpQNLqyubZ44-oq5UY5v1bHV8uDf254nnG2qXcMmt6hVZx5mjX_kzGpQSjoEJ3bjgalZU75fmeebGhF4H9tx9vUUaa3AKb03DNa9LarnO6pOR0Pxr9wAe3xS1ohJV-uY2w-WTFnJvYtBgN9hjTyjt5_y33bloY_-nduptThhAPnDrlvEFl2aaTflerv0tIbSwgYetv
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/107417-milena-angelova-horizontalnite-antikrizisni-merki-sa-opasni
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Създаването на новата мега агенция като основен елемент от реформата на регистърното производство и гръбнак на 
електронното управление е фиксирано в коалиционното споразумение за съвместно управление. По него ще бъдат 
усвоени средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, като в медиите изтече информация за решение 
на управляващите новата мега агенция да бъде оглавена от вицепремиерката по ефективното управление Калина 
Константинова. 
В свое становище до Народното събрание обаче изпълнителната директорка на АГКК Виолета Коритарова твърди, 
че коалиционното споразумение между четирите управляващи партии не предвижда изрично сливане с други структури, 
а само преминаване към Министерския съвет, което тя подкрепя при условие че АГКК 
остане самостоятелна държавна агенция. 
Така е било предвидено в публикуван за обществени консултации през януари проект за промени в Закона за кадастъра и 
имотния регистър. Според ръководството на АГКК евентуално сливане с Агенцията по вписванията ще се отрази негативно 
на добрата работа до момента и най-вече на електронните услуги, предоставяни на гражданите, ведомствата и общините.  
Коритарова опровергава и другия водещ мотив на вносителите за създаването на мега агенцията - постигане на 
предвидения със ЗКИР още преди две десетилетия, но така и реално несъздаден Имотен регистър. Тя посочва, че 
създаването му е дълъг и сложен процес, който ще продължи години и заявява, че той има подкрепата на АГКК, но 
агенцията не трябва бъде преструктурирана, защото работи добре. Докато Имотният регистър тепърва ще се дигитализира, 
което поражда опасения, че сливането в обща администрация ще се отрази негативно на създаденото до момента. 
"От години системите на кадастъра и ИР са свързани и няма нужда да се сливат администрациите, за да се 
интегрират.  Пространствените данни за имотите са създадени, а създаването на Имотния регистър е задължение 
и отговорност на структури с компетентност в областта на правото. Основният състав на АГКК е от инженери по 
геодезия, които съвместно с правоспособните по ЗКИР колеги от частния сектор през последните 20 години създадоха 
цифров вид на пространствените данни за 97% от имотите на територията на страната. Благодарение на 
усилията на всички геодезисти в България, днес е възможно информация за тези имоти да се получава от всяка точка 
на света с достъп до интернет.  В предложената нова административна структура съществува риск от загуба на 
натрупаното познание и опит за функционирането на специализираната администрация", се казва в становището. 
За разлика от нея, директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева 
няма възражения срещу предвиденото сливане. 
Митева даде становище по законопроекта, но в него се предлага корекция в дребен детайл - относно защитата на личните 
данни при предоставяне на информация по Закона за особените залози. Преди това обаче намеренията на управляващите 
във връзка с регистърната реформа предизвика недоволството на съдиите по вписвания, след като през февруари беше 
направен опит за промяна на статута им в административни служители. Това стана без обществено обсъждане и през 
преходните разпоредби в Закона за бюджета. 
В открито писмо до президента и ръководството на Народното събрание, Българската асоциация на съдиите по 
вписвания изрази категорично несъгласие и настоя за спешна среща с всички отговорни институции. Подчертано беше, че 
след като в сайта на финансовото министерство е бил качен за обществено обсъждане един проектозакон за държавния 
бюджет, в Народното събрание е бил внесен законопроект с десетки допълнителни параграфи, съчинени незнайно къде и 
от кого. 
"С внесените в Народното събрание преходни разпоредби към Закона за бюджета наблюдаваме безпрецедентна 
подмяна на едно съдебно-охранително производство и превръщането му в административно такова, като 
инструмент на изпълнителната власт. Министерски съвет е злоупотребил с правомощията си, изменяйки с 
преходни и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет редица други закони, които не са с бюджетен 
характер. Считаме, че това  е  направено с цел да се спести провеждане на законовите процедури, предназначени да 
обезпечат прозрачността и ефективността на законодателния процес", написа съсловната организация на съдиите 
по вписвания.  
От асоциацията напомниха, че 
въпросът за статута и мястото на съдиите по вписванията 
е поставян нееднократно, поради определени влияния и интереси. Постигането на оптимална правна сигурност за 
гражданите и бизнеса по отношение  на недвижимата собственост е обявено за несъвместимо с абсолютна централизация 
в полза на изпълнителната власт и липса на контрол върху нотариалното производство. Посочено е, че вписването 
представлява естествено продължение на нотариалната дейност и се извършва от съдия по вписванията - като съдебен 
орган в режим на независима преценка и контрол, каквото е било в своята сто годишна история.  
"Собствеността върху недвижими имоти представлява 90% от националното богатство на България. Охраната на 
тези отношения следва да бъде развита към още по-висока степен на гаранции, вместо да бъде администриран този 
процес и чрез това българската държава да се превърне в наблюдател в регистрирането на статистическа 
информация, без възможност за гарантиране и превенция срещу незаконни действия освен по съдебен ред. Това ще 
доведе до драстично натоварване на съдилищата, поради липсата на сега съществуващата държавна превенция в 
лицето на съдиите по вписванията", написаха още от асоциацията. 
В добавка беше посочено, че всички класации относно защита правото на собственост по света регистрират българския 
феномен на процъфтяващи имотни измами. И че преминаването на съдиите по вписванията към централизиран орган на 
изпълнителната власт, какъвто е администрацията на Агенцията по вписвания, само ще задълбочи проблема с 
несигурността на гражданския оборот предвид печалната й слава. Като започнем от срива на Търговския регистър, минем 
през неуредиците с регистъра БУЛСТАТ и забавеното стартиране на Регистър за особените залози, та се върнем на вечно 
болната тема "Защо в България фирма се краде по-лесно от велосипед?" 
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Становище в подкрепа на съдиите по вписванията пусна и Обединението на представителните организации на 
работодателите, в което членуват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В него се казва, че превръщането на съдиите в държавни 
служители и тоталното им подчинение на изпълнителната власт, крие огромни рискове за опазването на собствеността на 
гражданите и юридическите лица, като ще осуети и създаването на Имотния регистър. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ България започва разговори за присъединяване към ОИСР 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие започна процедура по присъединяване на пет страни, 
сред които и България. 
В петък базираната в Париж организация публикува пътна карта, която определя условията и процеса на присъединяване, 
който може да продължи години. Изисква се провеждане на реформи за покриване на стандартите на Организацията в 
области като конкуренция и данъчна прозрачност. 
Пътна карта получиха България, Румъния, Хърватия, Бразилия и Перу, но не и Аржентина. 
Разговорите със 6-те страни започнаха през януари. Разговорите с Буенос Айрес продължават за изглаждане на някои 
проблеми, посочи генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г. в контекста на Студената война. Сред 
основателите са Съединените щати и редица европейски страни, но в годините следва постепенно отваряне и към други 
континенти. 
 
√ Любомир Каримански: Ще подкрепим актуализацията на бюджета на първо гласуване 
"Има такъв народ" ще подкрепи актуализацията на държавния бюджет на първо гласуване в парламента. Това заяви 
в "Панорама" председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански. 
Той направи уточнение защо на заседанието на комисията в четвъртък партията му е гласувала с "въздържал се" за 
бюджета: 
"Никой не отчете всички онези остойностявания на антикризисинте мерки по натурални показатели пред 
бюджетната комисия. Имахме едни обобщени нетни резултати, които аз не мога да приема, при положение че в 
комисията ще работят толкова специалисти". 
Каримански заяви, че лично ще се опита да убеди колегите си да гласуват за, но след като се запознаят подробно с 
бюджета. Той отрече напускането на ИТН от коалицията да има общо с кандидатурата му за гуверньор на БНБ и отправи 
критики към премиера за непознаване на функциите на банката. 
"Знаете ли колко е тъжно, когато премиерът на една страна дори не знае целия обхват на прерогативите на 
централната банка или не знае с какво се занимава управителят на БНБ? Не може да се бърка, че управителят на БНБ 
може да участва в антикорупционни мерки или антикорупционно проследяване при положение, че имаме закон срещу 
мерките за изпирането на пари, който първо е в прерогативите на ДАНС и националното разузнаване". 
 
√ Теодора Генчовска и Александър Николов подават оставка днес 
Още двама министри на "Има такъв народ" се очаква да депозират оставките си. Външният - Теодора Генчовска и 
енергийният - Александър Николов заявиха, че подават оставките си, след като Гроздан Караджов от регионалното 
министерство и Радостин Василев от спортното вече официално заявиха желанието си да напуснат кабинета. 
В сряда лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов изтегли министрите си от кабинета и обяви, че напуска коалицията 
с обвинението за двойна игра по отношение на Северна Македония и несъгласие с някои параметри от актуализацията на 
бюджета. 
От БСП на пленума си решиха да останат във властта, за да не бъде хвърлена страната в хаос. Вече тройната коалиция няма 
мнозинство в Парламента и са необходими 12 гласа подкрепа извън нея, за да могат да бъдат приети най-належащите 
текстове и бюджета. 
 
√ Шефът на КЕВР: Все още няма подписан договор за доставка на американски втечнен газ 
Ако хранилището в Чирен не бъде запълнено 100% и не заработи газовата връзка с Гърция, има риск за доставка на газ 
към потребителите и топлофикациите. Това заяви в "Денят започва" председателят на Комисията за енергийно и 
водно регулиране Станислав Тодоров. Той съобщи и, че все още няма подписан договор за доставка на американски 
втечнен газ. 
"До момента мисля, че се водят преговори, но до колкото съм информиран, не мога да потвърдя дали има подписан 
такъв. В момента, в който се пристъпи към такава стъпка, трябва да го представят договора в КЕВР за одобрение. 
До момента мисля, че се водят преговори, но до колкото съм информиран, не мога да потвърдя дали има подписан 
такъв. Второто нещо, което трябва да се случи, за да гарантираме потреблението в България, е да напълним Чирен 
на 100%. Към момента е 23%. Според мен е твърде малко. С около 15% трябва да се пълни Чирен оттук нататък без 
да се пропуска дори един ден, за да може да се напълни до 1 октомври. Третото нещо, което трябва да се случи, е 
газовата връзка с Гърция да е построена и оперираща", каза Тодоров. 

https://bnt.bg/bg/a/panorama-s-bojko-vasilev
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Спекулация е, че ще има режим на тока у нас, каза още шефът на КЕВР. Защото България има капацитет да произвежда 
почти два пъти повече, отколкото консумира. Ако кризата се задълбочи, е вариант да спрем износа на ток, но Тодоров не 
вижда реалистична хипотеза това да се случи. 
Той каза още, че вероятно най-евтината енергия ще бъде през деня, а не както преди време през нощта. У нас и в съседните 
държави се инсталират много фотоволтаични инсталация и през деня между 12.00 и 16.00 часа е най-ниска енергия през 
цялото денонощие. 
"България произвежда голяма част от електричеството в целия Балкански полуостров, имаме излишък от електричество и 
заедно с АЕЦ "Козлодуй" българските потребители могат да получат електричество на сравнително ниска цена. Махнахме 
дотациите, които получават всички ВЕИ производители и ги прехвърлихме към бита", обясни Тодоров предложението на 
КЕВР за поскъпване на електроенергията едва с 3.3%. 
Тодоров заяви, че адмирира промените, които предлага Министерство на енергетиката и ИТН в Закона за енергетиката, 
тъй като позволяват да се използва нов механизъм - т.нар. блоктарифи. Те имат за цел да защитят най-уязвимите 
потребители, тези с най-ниско потребление. С двустаен апартамент, които консумират примерно до граница 200 kWh - 
което е сметка около 40 - 50 лв. Всеки потребител с такава сметка ще има уверение, че тя ще остане такава за в бъдеще, 
уточни Тодоров. Ако е превиши тази граница, се плаща по-висока цена. Каква ще е границата ще предложат експертите. 
Тодоров смята обаче, че не трябва да се бърза с блоктарифите, защото за битовите потребители са осигурени поносими за 
следващата година. 
За повишението на цената на парното Тодоров заяви, че за някои е много, но за разлика от тока България не произвежда 
газ и трябва да внася, и, за съжаление, той има своята цена на международните пазари. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Лена Бориславова: ПП е готова за нови избори, но ще положи всички усилия да не се стига до тях 
Партия "Продължаваме промяната" е готова за нови избори, но ще направи всичко възможно да не се стига дотам. Ако не 
успеем да избегнем нови избори, ние сме готови. 
Това заяви началникът на кабинета Лена Бориславова. Тя и заместник-председателят на парламента Мирослав Иванов 
откриха офис на партията в Ямбол. 
По думите ѝ "причината е много проста - трябва да има действащо Народно събрание, което да приеме онези 22 закона, 
които гарантират едни 13 милиарда да влязат в сметката на българина, българските домакинства и бизнеса". 
Лена Бориславова допълни, че към момента усилията на правителството са концентрирани в приемането на 
актуализацията на бюджета от страна на парламента и не се търсят заместници на министрите от "Има такъв народ", които 
подадоха оставки. 
Заместник-председателят на Народното събрание Мирослав Иванов заяви, че се надява новата рамка на бюджета да бъде 
приета, но посочи че са възможни и сценарии, целящи дестабилизация на правителството. 
"Неведнъж бяхме свидетели на координирани акции от трите формации от опозицията. Сега съм почти сигурен, че 
ИТН ще се присъединят към тях, неведнъж сме имали такива сигнали", каза още Мирослав Иванов. 
 
√ Браншова камара „Пътища“: Пътните проекти са застрашени от спиране 
Пътните проекти и поддържането на Републиканската пътна мрежа на територията на Република България са 
поставени пред реален риск от невъзможност за изпълнение и принудително спиране. Българска браншова камара 
„Пътища“ в продължение на една година алармира всички държавни институции за сериозността на проблемите в 
пътно-строителния сектор, но до адекватни решения не се стигна, съобщават в писмо до медиите от камарата. 
Ето какво пишат още от браншова камара „Пътища“: 
След редица преговори, протести и след решение на Народното събрание, държавата в лицето на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ размрази плащания по 50 на сто от дължимите за последната година суми по договорите за текущ ремонт 
и поддържане. Изпълнителите по тях подписаха допълнителни споразумения, с които Възложителят се задължи да 
разплати и остатъка, след направена проверка на изпълненото и договорите от междуведомствена работна група. 
Проверката трябваше да приключи на 7 май 2022 г. Резултат от нея към днешна дата няма. Събитията от последните дни и 
действията на управляващите показват, че няма политическа воля за справяне с проблемите на нашия бранш. Няма яснота 
дали до 30 юни 2022 г. ще бъдат разплатени дължимите към бранша средства. Бездействието на държавните институции 
и властимащите ще доведе до стотици милиони загуби за държавата. Българска браншова камара „Пътища“ напомня, че 
след изтичането на поставените, в споразуменията от ноември 2021 г. срокове, а именно 30.06.2022 г., пътно-строителните 
фирми могат да потърсят по съдебен път главниците ведно със законоустановените лихви и да предявят претенции за 
пропуснати ползи. Подобни действия ще натоварят допълнително бюджета на държавата с разходи в размер на 150 млн. 
лв. 
Българска браншова камара „Пътища“ сигнализира и за сериозни рискове в изпълнението на редица други 
инфраструктурни проекти, изпълнявани с държавни и европейски средства. Забавените разплащания по проектите с 
държавно финансиране водят до невъзможност за изпълнението им в поставените от Възложителя срокове. Неуредените 
въпроси, свързани с „ин хаус“ договорите, както и липсата на индексация по договорите с публични изпълнители, 
допълнително влошават обстановката. 
Ситуацията за бранша се обостря допълнително с ежедневно растящата инфлация, поскъпването на строителните 
материали, кризата с енергоносителите, високите цени на горивата и ефектите от войната. Въпреки уверенията на 
правителството за налагане на индексации и апелирането "работата по всички задания да продължи", реално не бяха 
предприети действия, а само обещания без покритие. 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-kevr-vse-oshte-nyama-podpisan-dogovor-za-dostavka-na-amerikanski-vtechnen-gaz-1198009news.html
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Управителният съвет на ББК „Пътища“ неколкократно алармира за необходимостта от решения на всички поставени 
въпроси. Все повече фирми сигнализират, че са декапитализирани, не могат да работят по договори на старите цени и са 
притиснати от срокове за изпълнение. 
При липсата на адекватни действия и решаване на проблемите в пътния сектор от страна на управляващите до 30 юни 2022 
г., фирмите ще бъдат принудени да преустановят работа по всички проекти по вина на Възложителя. 
 
√ Камарата на строителите вероятно ще участва в протестите на работодателите 
Строителният бранш вероятно ще участва в протести на работодателските организации, планиран за края на 
месеца. Това обяви председателят на Камарата на строителите Илиян Терзиев. 
Причината - липса на средства за бранша. Той обясни, че от миналата година са работили за индексация, всички механизми 
са били договорени, но вчера парламентът не прие промени в закона за обществените поръчки. 
"Ще кажа само едно, че към края на годината 400 фирми вече фалираха и се очаква това да стане още по-сериозен 
проблем", коментира Терзиев. 
 
√ Любомир Дацов: Влизането на България в еврозоната няма да доведе до допълнителна инфлация 
Свидетели сме на нещо, което ни се случи миналата година, на което, образно казано, сърбаме попарата вече и тази 
година. В момента никой не може да гарантира, че параметрите, които са внесени на промените за актуализация на 
бюджета в парламента, ще излязат същите от него. Риск онова, което се получи 2021 г., да не можем да 
контролираме публичните финанси през 2022 година, е абсолютно осезаем и в момента. Това каза Любомир Дацов – 
бивш зам.-министър на финансите в предаването "Денят започва". 
"Де факто промените в бюджета са свързани частично с различни данъчни промени, които уж са насочени на някъде и 
удовлетворяват различни групи, но аз не мисля, че е така. От друга страна през бюджета като разход се трансферират пари 
и се увеличават пенсиите, без да се дава и една стотинка за увеличение на заплатите в останалите сфери", обясни Любомир 
Дацов. 
"Тази актуализация е абсолютно ненужна. Форсмажорите не са чак такива форсмажори, защото енергийната криза 
беше заложена. Диагнозата не е правилна и лечението, което се назначава, също е проблемно", коментира още той. 
"Бях изумен от дискусиите по време на бюджетната комисия, че финансовите министри планират да продължат 
разхлабената фискална политика, което е основната причина в Европа да има тази висока инфлация. Аз не знам нещо да е 
станало в енергийния сектор. Високите цени на ресурсите не са заради войната, а защото едни държави си закриха 
мощностите. Държавите с високите цени имат и ниска инфлация, защото няма пренос на инфлацията на енергийните цени. 
България произвежда на 40 или 60 евро съответната мерна единица ток, а всъщност продава на 400 лева, т.е. 10 пъти 
повече. И тази инфлация се пренася върху българската енергетика, през нея към индустрията и към джоба на всички хора", 
разясни Любомир Дацов. 
"Инфлация от този вид се бори с консолидация на бюджета. Предизвикване на малка рецесия е онова, което трябва да 
охлади всъщност инфлацията на европейско ниво", допълни Дацов. 
Той коментира и въвеждането на еврото в България. Според него това няма да доведе до допълнителна инфлация. 
"Тогава когато вързахме лева за еврото, ние де факто въведохме еврото в България. Ние имаме евро, макар че го наричаме 
в България лев. Всички институции, разплащането, икономическите ефекти са свързани с еврото. България има 
икономически път на развитие, тя е част от общността на ЕС и е естествено да влезе в еврозоната", отбеляза Дацов. 
"Хубаво е, че напоследък противниците на въвеждането на еврото престанаха да говорят, че това ще доведе по-висока 
инфлация", завърши бившият финансов министър. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Гарабед Минасян: Неприемането на държавния бюджет ще бъде сигурна стъпка към нови избори 
Какви са сценариите, ако актуализацията на бюджета не се приеме и какви са възможните промени между двете четения? 
Макроикономистът от Българската академия на науките Гарабед Минасян коментира темата в студиото на "Говори сега". 
Ако не мине тази актуализация, практически държавата ще остане без бюджет, което не може да стане. Аз все пак си мисля, 
че нашите народни представители ще кандисат и ще се съгласят на някакъв компромис. В крайна сметка, политиката е 
компромис, обясни Минасян. 
Неприемането на държавния бюджет ще бъде сигурна стъпка към нови парламентарни избори, категоричен е 
експертът. 
Според него обаче при нови избори нищо няма да се промени. 
Настоящият бюджет е приет от НС при условие, че се очаква актуализация, подчерта Минасян. Ако не се приеме 
актуализация в цялостния ѝ вид, а не само социалните предложения, увеличението на пенсиите вероятно няма да стане, 
прогнозира той. 
Когато говорим за помощ на бизнеса, трябва да бъдем много внимателни. Това правителство малко се поувлече. 
Трябва да се подпомагат бедстващите слоеве, а не бизнеса, смята Минасян. 
12% е заложената инфлация в актуализацията на бюджета. 
Ние сме свързани с еврото, така че до голяма степен, какво ще стане с нашите цени, зависи от това какво ще стане 
с еврото, допълни Минасян. 
Въпросът е да се намери баланс между размера на инфлацията и икономическия растеж, смята Минасян. 
Засега темповете са добри - така отговори икономистът на въпроса дали ще се стигне до стагфлация до края на годината. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EFC25V1I/bntnews.bg/news/lyubomir-dacov-vlizaneto-na-balgariya-v-evrozonata-nyama-da-dovede-do-dopalnitelna-inflaciya-1198015news.html
https://bnt.bg/news/govori-sega-297933news.html
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И още - изчезнали ли са 9 милиарда от бюджета за 9 дни, както заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов, вижте целия 
разговор с Гарабед Минасян във видеото. 
 
√ "Галъп": 77% от българите не смятат, че страната ни се управлява според волята на народа 
Двама от всеки петима запитани по света се съгласяват в една или друга степен с мнението, че страната им се управлява 
според волята на народа. Повече от половината от респондентите по света обаче не се съгласяват. Малцина пък са тези, 
които не могат да формират мнение. 
Когато става дума за избори, резултатите са малко по-оптимистични – около половината от участниците в изследването по 
света по-скоро се съгласяват или даже съвсем се съгласяват, че като цяло изборите в тяхната страна са свободни и честни, 
а малко над 40% не се съгласяват. Отново делът на колебаещите се е минимален (5%). Данните отразяват принципни 
настроения и макар да се влияят от конкретността на момента и от спецификите на всяка страна, позволяват да се прецени 
къде народите са най-благосклонни към процедурите и съдържанието на демокрацията. 
Това са някои от резултатите от последното глобално изследване „Гласът на хората“. Проведено е от световната Асоциация 
„Галъп интернешънъл“ в навечерието на 2022 г. Изследването за демокрацията покрива 45 държави по света и около 42 
000 пълнолетни граждани – които представляват около две трети от световното население. Данните са от времето, преди 
войната в Украйна, но са принципно актуални – доколкото засягат фундаментални въпроси. А и доколкото в много страни, 
особено в Украйна и Русия, войната означава и извънредно състояние на масовото съзнание, то меродавни за 
традиционните обществени нагласи в тези страни са именно данните от времената преди военните действия. 
През последните седем десетилетия световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ редовно проследява възприятията на 
хората по света отношение на управлението и честността на изборите. 
Къде сме ние? 
Равносметката: множеството избори през миналата година не са оставили българите с впечатлението за повече 
демокрация 
Българите традиционно са скептични към своите управления. В равносметка за отминалия наскоро бурен период на 
политическа нестабилност 17% изказват съгласие с твърдението „Страната ми се управлява според волята на народа“, а 
77% отговарят отрицателно. 
Населението ни е по традиция сред най-критичните по отношение на демократичната природа на управлението си като 
цяло. В сравнение с предишната вълна на изследване нагласите по този показател по-скоро се запазват и изглеждат дори 
по-критични. Следващото издание на изследването – след няколко месеца – ще покаже дали 2022 г. досега е донесла 
промяна в тези принципни нагласи. 
 

 
 
Що се отнася до усещането за свободни и честни избори оценката на българите изглежда е по-благосклонна, макар и 
отново обществото ни да е сред най-критичните. 22% от запитаните смятат, че изборите у нас са свободни и честни, а 65% 
са на обратното мнение. 
 

https://bntnews.bg/news/garabed-minasyan-nepriemaneto-na-darzhavniya-byujet-shte-bade-sigurna-stapka-kam-novi-izbori-1197862news.html
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Така и по двата индикатора страната ни се оказва по-скоро в дъното на класацията, изразявайки неудовлетворение както 
от основния механизъм на представителство в демокрациите (изборите), така и от самия принципен характер на 
упражняването на властта у нас. 
Изглежда, че недоволството от управление, което не се ръководи в достатъчна степен от волята на народа, е сравнително 
по-силно изразено в източните страни от ЕС, с които страната ни показва сходни резултати. Отношението към начина на 
провеждане на избори у нас обаче е видимо по-негативно на фона на ЕС като цяло, а и на държавите от източната част на 
Съюза, които обикновено са с близки до нашите нагласи. 
Следва все пак да се добави, че проведените три поредни парламентарни избори в нашата страна миналата година, 
съпроводени от неколкократни промени в изборния кодекс вероятно са оказали допълнително влияние за негативните 
нагласи у нас. 
Но и без политическата нестабилност в страната ни през 2021 г., Индексът на демокрацията на световната асоциация 
„Галъп интернешънъл“ традиционно отрежда позиция на страната ни в по-скоро негативния край на скалата. Тази година 
13% от българите смятат, че живеем в условия на силна демокрация, за 12% страната ни не отговаря на едно от условията 
за демократичност, а близо две трети намират нивото на демокрацията у нас за слабо. 
Изборите по света са възприемани като по-скоро свободни и честни. Властта по света обаче не е докрай припозната като 
отговаряща на волята на народа. 
Демократичност в управлението по света 
42% от изследваните в световен мащаб са по-скоро съгласни или силно съгласни, че държавата им се управлява според 
волята на народа. Повече от половината от респондентите по света обаче не считат управлението си за достатъчно 
демократично. Делът на тези, които не могат да преценят дали държавата им се управлява демократично, е минимален. 
 

 
 
Нагласите по този въпрос по света изглежда са се запазили в сравнение с предишната вълна на изследването година по-
рано. Индия и Азия (особено източните части на континента) изпъкват сред регионите и големите държави с най-голяма 
увереност, че управлението им е според волята на хората. 64% от респондентите в Индия и малко над половината от 
изследваните в Източна Азия са съгласни или даже силно съгласни, че страната им се управлява по волята на народа. 
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Най-изразено недоволство от демократичността на управлението на регионално ниво и ниво големи нации изразяват 
хората в Русия, но и в Европа, САЩ и Латинска Америка. 
Както е споменавано и преди в анализите на изследванията „Гласът на хората“ на световната Асоциация „Галъп 
интернешънъл“, открива се значителна разлика в обществените очаквания за демокрацията, в праговете на поносимост, в 
степента на лоялност на отговорите към властта и т.н. Разликите между обществата са огромни – те се определят от 
различни културни особености, политическата система, историята, текущата политическа ситуация и др. Тези условия биха 
могли да повлияят на степента, в която различните общества са склонни да критикуват своите управления. 
Хората във Виетнам (84% там са съгласни или силно съгласни, че страната им се управлява по волята на народа), Гана (81%), 
Азербайджан (77%), Албания (76%) и Косово (73%) най-ентусиазирано свидетелстват за демократична природа на 
управлението в държавите си. 
Обратно, гражданите на Босна и Херцеговина (92% там са несъгласни или силно несъгласни, когато става дума, че страната 
им се управлява според народната воля), Румъния (80%), България (77%), Колумбия и Нигерия (и в двете държави 76%) и 
Украйна (73%) са най-критични към демократичността на управлението в своите държави. Данните, разбира се, са от 
времето преди войната. 
Свободни и честни избори 
Малко над половината от изследваните по света смятат, че изборите в тяхната държава са свободни и честни. 43% са на 
обратното мнение, а 5% не могат да формират мнение. 
Сред големите нации и региони отново хората в Индия са най-уверени в свободата и честността на изборите в тяхната 
държава с дял от 73% утвърдителни отговори. Следват ЕС и САЩ. Най-много съмнения относно честността на изборите има 
в Русия (59%), Близкия Изток (51%) и европейските държави извън ЕС (52%). 
Интересно е, че докато европейските граждани (както тези от страните в ЕС, така и тези извън него) изразяват силна 
загриженост относно демократичността на управлението си, те не споделят същите притеснителни нагласи относно 
честността на изборите. В ЕС, например, две трети от респондентите вярват, че изборите са свободни и честни. Увереността 
в демократичността на избраното управление обаче не е толкава широка – 38% и дори намалява в сравнение с миналата 
година. 
 

 
 
Най-удовлетворени от свободата и честността на изборите в държавата си са хората в Гана (85% там са съгласни или твърдо 
съгласни, че изборите са свободни и честни), Азербайджан (78%), Индонезия и Виетнам (77% и на двете места), Косово 
(76%) и Чехия (75%). 
Хората в Босна и Херцеговина (90% са несъгласни или твърдо несъгласни с твърдението, че изборите са свободни и честни), 
Нигерия (82%), Албания (70%), Колумбия (67%), България, Ирак и Румъния (65% във всяка от страните) изразяват в най-
голяма степен загриженост относно изборите в своята държава. 
Индексът „Гласът на хората“ (1&2) 
Индексът „Гласът на хората“, разработен от световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ комбинира обществените 
нагласи към двете твърдения „Държавата ми се управлява според волята на народа“ и „Като цяло, изборите в моята страна 
са свободни и честни“ и така отразява обществените възприятия по ключови демократични ценности. 
Според Индекса, 34% от изследваните по света намират, че живеят в условия на силна демокрация – гласът на хората там 
се самовъзприема като силен. т.е. мнозина са едновременно съгласни, че страната им се управлява по волята на народа и 
че изборите са свободни и честни. 35% от изследваните по света живеят в условия на слаба демокрация – където, според 
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обществените възприятия, нито изборите са честни, нито управлението се възприема като демократично, т.е. гласът на 
хората е слаб. Една четвърт от запитаните живеят в държава, в която поне едно от условията за силна демокрация не е 
осъществено, т.е. статусът е смесен. 
 
БНР 
 
√ Работната група за Стратегическия план за земеделието обсъжда забележки на ЕК 
Членовете на работната група за разработване на Стратегическия план за земеделието ще обсъдят на днешното си 
заседание отправените към България и предложението и за плана 405 забележки и коментари. 
Според Министерството на земеделието само 40 от 405 коментара на Европейската комисия са сериозни и имат нужда от 
анализ и конкретни действия. 
Тези 40 коментара засягат увеличаването на инвестициите в мерките за възобновяема енергия, екологичните мерки, 
широколентовия интернет и слот анализа от 2019 година, който по думите на агроминистъра Иван Иванов, е със сериозни 
слабости, довели до проблемно планиране в стратегическия план. 
160 от забележките са технически, а 205 - общи, които дори не се нуждаят от коментар, смятат в министерството. 
Днес ще стане ясно дали земеделците, които членуват в Тематичната работна група, споделят това мнение. 
Заседанията на Тематичната група са мястото, където чиновниците трябва да чуят земеделците и да се оформи обща 
позиция за начина, по който България ще изхарчи над 8 милиарда евро за земеделие в следващия програмен период. 
 
√ Пътностроителни фирми предупреждават, че може да се наложи да спрат работа 
Ако до края на месеца не се предприемат действия за решаване на проблемите в сектора, пътностроителните фирми ще 
бъдат принудени да спрат работа, се посочва в позиция на Браншовата камара "Пътища". 
От там напомнят, че остатъкът от дължимите суми по договорите с фирмите за извършената от тях дейност трябва да бъде 
изплатен след направена проверка от междуведомствена работна група до 30 юни. 
 
√ В областите Бургас, Ямбол и Сливен: 117 украинци започнаха работа чрез Агенцията по заетостта 
117 украински граждани са започнали работа в областите Бургас, Ямбол и Сливен. Това съобщи директорът на Агенцията 
по заетостта в морския град Пенка Кирилова: 
"Работните места са в различни сфери-хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, производството на облекло, в 
преработващата промишленост. За региона на Дирекция "Регионална служба по заетостта"-Бургас са консултирани и 
информирани над 3 700 украински граждани. 1 800 украинци са получили на място в бюрата по труда съдействие и 
различни услуги." 
При регистрация в Бюрата по труда, украински граждани с временна закрила могат да бъдат ангажирани и по проекта 
"Солидарност", по който се предлагат субсидирани работни места.  
 
√ По Северното Черноморие бежанци се устройват успешно на работа 
Украинците работят в хотели, интервюта се правят ежедневно 
С началото на летния туристически сезон и масовото търсене на работна ръка по Черноморието стотици украински 
бежанци намират възможност за професионална реализация. В курорта "Албена" с трудови договори са 30 от настанените 
1 000 украинци. Подадени са други около 120 заявления и скоро предстои назначаването на още хора. 
Ежедневно се провеждат интервюта, за децата са осигурени клубове по интереси, пояснява старши мениджърът в отдел 
„Маркетинг и продажби“ Красимира Стоянова. 
"За нас е важно да можем да им предоставим и на тях възможност за работа, и ние да използваме техните квалификации 
в съответните работни места и други варианти като камериерска, сервитьорска работа за тези, които имат по-ниска 
квалификация. Всяка година наемаме чужденци, в това число и украинци, като тази година предлагаме работа първо на 
тези, които вече са пристигнали при нас. Имаме още работници от Турция, Италия, Таджикистан." 
Светлана Канапльова от Николаев е в България от 15 април. Доброволците на БЧК на границата я насочват към хотел в 
област Добрич. Не след дълго тя започва да търси работа, попада в един от хотелите в Албена, където сега работи като 
пианист.  
"По специалност аз съм пианистка. Завършила съм Консерваторията в Одеса. Работех като заместник директор в Колежа 
по култура в Николаев. Работата тук много ми харесва, може да се каже, че сбъднах мечтата на живота си, защото да се 
отдадеш на изкуството носи много удоволствие. Много ми помогнаха, разпечатаха ми ноти, защото аз не бях подготвена, 
дадоха ми и подходящи дрехи за работното ми място." 
От 1 юни, след изпитателен срок, на трудов договор като екскурзовод в Албена е наета Олга Хиршова, която също пристига 
от Николаев.  
"Тук ще работя предимно с туристи от Германия,защото в Украйна бях университетски преподавател по немски език. 
Поинтересувах се за работа, те взеха предвид знанията ми по немски език, минах обучение и вече работя в курорта Албена. 
Доволна съм от условията за работа - предоставиха ми работно място в офис, дадох ми компютър, телефон, колегите са 
отзивчиви." 
Управителят на хотел „Наслада“ в Балчик Александра Джафарова също вече е наела на работа украински бежанци. Да не 
се прекъсне интеграцията на украинците тук е и основната причина тя да вземе решението да продължи да работи по 
новата програма за подкрепа от 15 лв. за нощувка и храна на човек. 
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"При нас вече работят 12 човека, много активно ходят на интервюта за работа, съдействаме им. Бюрото по труда помага 
много. Хората нямат никакви претенции какво ще работят." 
В хотел в село Кранево в кухнята вече са започнали работа десет украински бежанци. Една от тях е Оля Халилова от 
Краматорск. 
"Много добре се чувстваме тук, управителката ни прие, нищо не ни липсва. Изобщо всичко е много добре, чудесно е. 
Всички, които работим тук, в кухнята, сме доволни, предоставиха ни всичко необходимо. Позволяват ни да си починем, 
когато имаме нужда, изобщо всичко е прекрасно. Тук мием чиниите, помагаме в чистенето, в рязането на  продуктите, 
много сме доволни наистина." 
Всички украински бежанци, които останаха в Балчик в хотелите, продължили работа и по новата програма на 
правителството, споделят, че са изключително доволни и благодарни, защото имат още малко време на разположение, за 
да продължат с процеса по интеграцията си и не се налага да започват всичко отначало. За тях един от основните проблеми 
продължава да бъдат високите наеми и дългата процедура по тръгване на децата на детски градини. 
Чуйте репортажа в звуковия файл. 
 
√ Обединената левица и алиансът на Макрон с равен резултат на изборите във Франция 
Обединените леви сили на Франция застигнаха коалицията на президента  Еманюел Макрон на първия тур на 
парламентарните избори в неделя и вероятно ще го лишат от пълно парламентарно мнозинство. 
Според последните междинни данни новото обединение на френската левица води на първия тур на парламентарните 
избори с малко над 26,2%, следвано с няколко стотни разлика от президентската коалиция "Заедно". 
"Президентската партия е победена!", обяви незабавно крайнолевият лидер Жан-Люк Меланшон, водач на 
новосформираното обединение на социалисти, крайнолеви и зелени, което успя в последния момент да промени баланса 
на силите в бъдещия френски парламент. 
"Няма да отстъпим пред екстремистите вляво или вдясно", заяви от своя страна премиерът на Франция Елизабет Борн, 
която също е кандидат и спечели първия тур в своя район. Тя предупреди за рисковете от дестабилизация в сложната 
ситуация на война на вратата на Европа. 
Въпреки изгледите коалицията на Макрон да получи най-много депутатски места, тя губи шанс за пълно мнозинство. 
Политическите сили вече започват битката за балотажа с трудната задача да активизират електората, който днес постигна 
рекорд по въздържание от вота. 
На трета позиция остана крайната десница, следвана от умерената десница в лицето на "Републиканците". 
 
√ Бивш премиер на Русия очаква войната в Украйна да трае 2 години 
Първият премиер на Владимир Путин – Михаил Касянов, не си е представял дори и в най-лошите си кошмари, че бившият 
му шеф ще започне пълномащабна война в Украйна. 
Във видеоинтервю за АФП Касянов, министър-председател от 2000 до 2004 г., заяви, че очаква войната да трае до две 
години, но е убеден и че Русия може да се върне на пътя на демокрацията. 
64-годишният политик, който като премиер работи за по-тесни връзки със Запада, заяви, че също като много руснаци не е 
вярвал в седмиците преди войната, че тя наистина ще се случи. 
Касянов разбрал, че Путин не блъфира, чак когато видял, че президентът свиква висшето ръководство за театрална среща 
на съвета за сигурност три дни преди началото на инвазията на 24 февруари. 
"Когато видях, че има среща на Съвета за сигурност на Русия, осъзнах, че, да, война ще има", каза Касянов. 
Той допълни, че почувствал, че Путин вече не разсъждава правилно – "не в медицински, а в политически смисъл". 
"Познавах един различен Путин", заявява още той. 
След като е уволнен от Путин, Михаил Касянов се присъединява към опозицията и става един от основните критици на 
Кремъл. 
В момента е лидер на Партията на народната свобода.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Кандидатурата на Украйна за членство в ЕС напредва по време, заяви Фон дер Лайен на посещение в Киев 
Очаква се на 17 юни ЕК да препоръча Украйна да получи статут на кандидат за членство при условия, свързани с 
върховенството на закона и борбата с корупцията 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази одобрение за напредъка на украинския министър 
Володимир Зеленски по време на необявено посещение в Киев по повод кандидатурата на страната му за членство в 
Европейския съюз и заяви, че ще бъде разгледан въпросът за финансирането на възстановяването на опустошената от 
войната държава, пише Bloomberg. 
"Направихте много за укрепването на върховенството на закона, но все още е необходимо да се осъществят реформи 
за борба с корупцията, например", каза фон дер Лайен по време на съвместна изява със Зеленски, като отбеляза, че ЕС 
подготвя становището си по кандидатурата на Украйна за членство. "Днешната дискусия ще ни даде възможност 
да финализираме оценката до края на следващата седмица."  
Ръководителят на изпълнителния орган на ЕС направи второто си посещение в Киев след руската инвазия през февруари 
миналата година в критичен момент за Украйна, чиято армия е изправена пред тежки боеве в източната част на 
територията си и се бори да покрие финансовия недостиг от около 5 млрд. евро на месец. 

https://bnr.bg/post/101661279
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Урсула фон дер Лайен заяви в Twitter: "Заедно работим върху платформа за възстановяване, която да насочва 
вноските. Има огромен интерес от цял свят - неправителствени организации, предприятия, международни 
институции - да се помогне на Украйна да се издигне от пепелищата. Нека запретнем ръкави". 
Очаква се на 17 юни комисията да препоръча Украйна да получи статут на кандидат за членство в блока при условия, 
свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията, твърдят запознати. 
"Работихме ден и нощ по тази оценка", каза тя. 
Това становище, което трябва да бъде прието от колегиума на комисарите, ще трябва да бъде одобрено единодушно от 
27-те държави членки, за да може да се пристъпи към разглеждане на молбата на Украйна. Този важен етап започва 
труден процес на присъединяване, който може да продължи повече от десетилетие и по време на който страната трябва 
да приеме правилата и стандартите на ЕС. 
Фон дер Лайен обсъди подробно със Зеленски въпросника, представен от неговото правителство в средата на април, за да 
се оцени готовността на страната да стане член на блока. Колегиумът на комисарите на Комисията ще проведе 
ориентировъчен дебат по този въпрос в понеделник, преди решението да бъде взето по-късно през седмицата. 
Въпросът е емоционален за Украйна и Зеленски заяви, че "няма алтернатива" на членството в ЕС, тъй като страната се 
стреми да вгради бъдещето си в Европа.  
Русия иска да раздели Европа, заяви Зеленски в събота, а европейският проект не може да бъде завършен без 
Украйна. "Цяла Европа е цел за Русия", добави той. 
Около половин дузина от държавите членки, сред които Нидерландия, Дания, Швеция и Португалия, остават скептични 
към предоставянето на възможност за каквото и да е ускоряване на процедурата за Киев. Някои от тях твърдят, че страната 
не изпълнява в достатъчна степен принципите на ЕС, свързани с върховенството на закона или основните права, докато 
други казват, че Украйна не може да получи предимство пред съществуващите кандидати заради продължаващата война. 
Междувременно страни като Полша, Литва и Ирландия подкрепят кандидатурата на Украйна за членство в ЕС, а някои от 
тях са отворени да подкрепят статута на кандидат за членство като морален стимул за Украйна на фона на руската инвазия. 
Фон дер Лайен неведнъж е заявявала, че Украйна принадлежи към европейското семейство и "ние ги искаме в 
Европейския съюз". 
Лидерите на ЕС ще обсъдят кандидатурата на Украйна за присъединяване към блока по време на следващата среща на 
върха на 23-24 юни в Брюксел. По същото време Молдова и Грузия също подадоха молби за членство в ЕС и очакват 
становището на комисията. 
Зеленски благодари на ЕС и за санкциите срещу Русия, които са я поставили под "значителен натиск". Той призова блока 
да приеме седми пакет, който да включва всички руски служители и съдии, които "работят за войната". 
 
√ Покачването на лихвите на ЕЦБ застрашава задлъжнелите икономики в ЕС 
Спредът между доходността на германските и италианските облигации се повиши тази седмица 
Инвеститорите отново започват да се тревожат за високите нива на държавния дълг в еврозоната, тъй като перспективата 
за покачване на лихвените проценти съживява опасенията, които до голяма степен бяха причината за латентното състояние 
през последните години, пише Financial Times. 
Заемите от натоварени с дългове държави, включително Италия, Гърция и Испания, се увеличиха през десетилетието след 
кризата с държавния дълг в региона - отчасти поради източването на държавните финанси заради пандемията от 
коронавирус. 
Пазарите бяха по-склонни да финансират тези големи купчини дългове, докато разходите по заеми бяха изключително 
ниски и Европейската централна банка продължаваше с мащабната си програма за изкупуване на облигации. Но плановете 
на ЕЦБ да оттегли подобни стимули – с прекратяване на покупките на активи и планово увеличение на лихвите с четвърт 
пункт за юли, означават, че облигациите на тези южноевропейски държави отново са под натиск. 
Разходите по заеми за Италия и Гърция се покачиха рязко, като 10-годишната доходност на Италия достигна най-високото 
си ниво от 2014 г. в петък — въпреки че остават далеч под пиковете през 2012 г. Все пак много инвеститори се притесняват, 
че трайното покачване може да възобнови опасенията относно това колко управляеми са дълговете на Рим или Атина. 
„Мисля, че ситуацията е тревожна, но не е критична“, каза Антоан Буве, старши стратег по лихвите в ING. „Понякога 
пазарите могат да се вбесят и да загубят увереност“, каза той, добавяйки, че това се превръща в „самоизпълняващо се 
пророчество“. 
Той каза, че ако разликата между еталонната доходност на Италия и Германия достигне 2,5%, тогава „някои аларми ще 
започнат да звънят в ЕЦБ“. Спредът се повиши до около 2,25% в петък. 
„Досега [спредът] не се е повишил рязко, но това може да създаде фалшиво чувство за сигурност за ЕЦБ“, добави Буве. 
В политическо изявление тази седмица ЕЦБ заяви, че планира да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта през 
юли и че „ако средносрочната перспектива за инфлация се запази или се влоши, ще бъде обсъдено по-голямо увеличение 
на срещата през септември“. 
За последно банката повишава лихвите през 2011 г., а лихвите по депозитите й в момента са минус 0,5%. 
Относно опасенията от фрагментация – идеята, че затягането на паричните условия може да повлияе по различен начин 
на страните от еврозоната – президентът на ЕЦБ Кристин Лагард каза в четвъртък, че ако е необходимо, „ще използваме 
съществуващи инструменти или ще предоставим изцяло нови инструменти“. 
„Разбира се, ние няма да допуснем фрагментация, която да попречи на адекватното предаване на паричната политика“, 
добави тя. 
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√ Програмата на Макрон е под риск след възход на левите във Франция 
Макрон е изправен пред тежка битка за контрол над парламента след гласуване на първия тур 
Президентът Еманюел Макрон е изправен пред тежка борба за спечелване на абсолютно мнозинство в парламента, което 
ще му позволи да управлява по-свободно след силното представяне на нов ляв алианс на изборите в неделя на първи тур, 
пише "Ройтерс". 
Първоначалните оценки на Elabe поставят блока NUPES на твърдолевия ветеран Жан-Люк Меленшон почти наравно с 
партията на Макрон в първия кръг, съответно с 26,20% и 25,8%. 
Elabe прогнозира, че партията на Макрон ще спечели между 260-300 места в парламента - като оценката за пълно 
мнозинство е определена на 289 места - на 19 юни и прогнозира, че левицата ще си осигури 170-220 места, голямо 
увеличение от 2017 г. 
С буйната инфлация, която повишава разходите за живот и подкопава заплатите, Макрон се бори да надгради 
преизбирането си през април, като Меленшон го описа като привърженик на свободния пазар, който по-скоро е настроен 
да защитава богатите, отколкото семействата в затруднено положение. 
„С оглед на този резултат и изключителната възможност, която ни предлага и съдбата на общата родина, 
призовавам хората следващата неделя да победят катастрофалната политика на мнозинството, на Макрон“, каза 
Меленшон след гласуването. 
С двутурната система, която се прилага в 577 избирателни района в цялата страна, народният вот на първия тур е лош 
индикатор за това кой в крайна сметка ще спечели мнозинство следващата седмица. 
Заложена е способността на Макрон да приеме своята програма за реформи, включително оспорвана пенсионна реформа, 
която ще позволи на французите да работят по-дълго, което според него е необходимо за осигуряване на дългосрочен ред 
на публичните финанси. 
Неговите опоненти отляво настояват за намаляване на възрастта за пенсиониране и започване на големи разходи. Блокът 
на Меленшон се възползва от гнева заради нарастващите разходи за живот и възприеманата слабост на Макрон при 
комуникацията с обикновените хора. 
От правителството неофициално очакваха относително слаби резултати в неделния първи тур за коалицията на Макрон. 
Рекорден брой гласоподаватели се въздържаха, прогнозираха социологи, като повече от половината от всички 
регистрирани гласоподаватели не отидоха до избирателните секции в горещата, слънчева неделя. 
Разпокъсана коалиция 
Анкети прогнозират, че NUPES може да спре Макрон да получи абсолютно мнозинство на втория тур на 19 юни, което ще 
принуди президента да сключва нестабилни съюзи по отделни законопроект с десните партии и може да предизвика 
промяна в кабинета. 
Нито едно допитване не показва, че NUPES печели управляващо мнозинство - сценарий, който би хвърлил Франция в 
нестабилен период на съвместно съжителство, при който президентът и премиерът идват от различни политически 
групировки. 
Манифестът на NUPES включва обещания за ограничаване на цените на десетки стоки за укротяване на инфлацията, 
повишаване на минималната заплата, намаляване на възрастта за пенсиониране и по-голямо разпределение на 
богатството. 
Меленшон е евроскептичен ветеран от твърдата левица, дългогодишен почитател на покойния кубински революционер 
Фидел Кастро и бившия президент на Венецуела Уго Чавес. Той иска Франция да напусне НАТО и преди това заемаше 
русофилска позиция. 
„Националният суверенитет не е скъсване с Европа, увлечение от авторитарните режими и обвързване с Русия, а силна 
нация в рамките на по-независима Европа“, каза премиерът Елизабет Борн след гласуването в неделя. 
Около 14 от министрите на Макрон участват като кандидати в изборите и могат да загубят работата си, ако не спечелят 
място. 
Един от членовете на кабинета в най-голям риск е европейският министър Клеман Бон, който води кампания в избирателен 
район в Източен Париж. Като бивш съветник по въпроси като Брекзит, 40-годишният Бон е близък съюзник на президента. 
„Това би било болезнена загуба“, каза източник от правителството. 
От другата страна на политическия спектър, крайнодясната лидерка Марин льо Пен спечели над 55% от гласовете в своя 
избирателен район, но ще трябва да се изправи пред балотаж заради правилата за минимална избирателна активност. 
 
√ Санкциите срещу Русия струват на бизнеса над 59 млрд. долара 
Почти хиляда западни компании са се ангажирали да напуснат или да намалят операциите си в страната след 
инвазията ѝ в Украйна 
Международни компании са генерирали загуби за над 59 милиарда долара от операциите си в Русия, като очакванията са 
за още финансови трусове на фона на удара на санкциите, спада на продажбите и неуредиците, пише The Wall Street 
Journal. 
Почти хиляда западни компании са се ангажирали да напуснат или да намалят операциите си в Русия след инвазията ѝ в 
Украйна, сочат данни на изследователи на Университета в Йейл. 
Мнозина преоценяват оценките на дейността на тези компании в Русия, тъй като отслабващата местна икономика и 
липсата на желаещи да купуват правят някога ценните активи безполезни. Компаниите под американски и международни 
регулации за отчитане трябва да поемат разходи за обезценка или отписвания, когато стойността на даден актив намалява. 
Отписванията към днешна дата обхващат редица сектори, включително банковия, търговията на дребно, 
ресторантьорството и др. 
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Веригата за бързо хранене McDonald's очаква счетоводна такса от между 1,2 и 1,4 милиарда долара, след като се съгласи 
да продаде всичките си ресторанти в страната. Exxon плати 3,4 милиарда долара, след като преустанови операциите си по 
проект за петрол и газ в Далечния изток на Русия. Пивоварната Budweiser плати такса в размер на 1,1 милиарда долара, 
след като реши да продаде дела си в съвместно руско предприятие. 
Някои компании отписват активи, блокирани в Русия. 
Ирландското дружество за отдаване на самолети под наем AerCap миналия месец плати счетоводна такса от 2,7 милиарда 
долара, която включи отписване на стойността на над 100 от нейните самолети, които са блокирани в страната. Други 
лизингови компании понасят подобни удари. 
Редица компании смятат, че няма да реализират печалби от руските си операции, дори преди да са финализирали 
плановете си за напускане на страната. 
Счетоводната такса на британския петролен гигант BP в размер на 25,5 милиарда долара миналия месец включи 
отписването на акции за 13,5 милиарда долара в “Роснефт”. Дружеството не е заявило кога или как планира да се освободи 
от руските си активи. 
Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ заяви миналия месец, че компаниите трябва ясно да обявяват загубите си, 
свързани с Русия. 
Реакциите на инвеститорите към отписванията не са еднозначни, отчасти защото повечето международни компании имат 
относително малки експозиции към Русия, става ясно от изследване. 
Финансовите пазари „възнаграждават компаниите за напускането на Русия“, твърди скорошно проучване на Yale School of 
Management. Ръстовете в цените на акциите на компаниите, които са се изтеглили от страната, „значително надминават 
размера на еднократните обезценки за компаниите, които са отписали стойността на руските си активи“, заключват 
изследователите. 
Проучване на Университета в Индиана, използващо различна методология, което разглежда краткосрочното въздействие 
върху пазара на над 200 корпоративни съобщение, открива подчертано трансатлантическо разделение. Инвеститорите 
наказват американските компании за оттеглянето им от Русия, а компаниите, които не са базирани в САЩ – за 
продължаващото им присъствие на руския пазар, установява анализът. 
Повече отписвания и счетоводни такси са очаквани през идните месец, имайки се предвид, че компаниите финализират 
плановете си за напускане на страната. 
British American Tobacco, чиито марки включват Rothmans и Lucky Strike, заяви на 11 май, че е „стартирала процедурата по 
незабавен трансфер на руския си бизнес“. Този преход все още продължава според говорител на компанията. 
Много дружества вече предоставиха на инвеститорите очаквания относно загубите, свързани с изтеглянето им от Русия. 
ITT, която преустанови дейността си в Русия, заяви миналия месец, че очаква удар от между 60 и 85 милиона долара върху 
приходите си за тази година заради „значително намаляване на продажбите“ в страната. Това е малка част от общите 
приходи от 2,8 милиарда долара за производителя на специални компоненти за автомобилната, аерокосмическата и 
енергийната индустрия. 
Тъй като санкциите отслабват руската икономика, компаниите, които все още оперират там, преоценяват бъдещите загуби. 
Гигантът в сферата на споделените пътувания Uber заяви през май, че е направила обезценка за 182 милиона долара 
заради дела ѝ в руско дружество за мобилност. Uber посочи през февруари, че разглежда възможности за ускоряване на 
планираната продажба на дела ѝ. 
 
√ Цените на бензина в САЩ достигнаха 5 долара, а инфлацията се ускорява 
Цените продължават да се покачват дори след като инфлацията достигна най-високото си ниво от четири 
десетилетия 
Средната цена на бензина в САЩ достигна 5 долара за галон за първи път в историята, добавяйки допълнителен натиск 
към най-високата от десетилетия инфлация, която стана политически препъни камък за администрацията на Байдън, пише 
Financial Times. 
Новият връх от $5 означава, че цените на бензина в САЩ са се повишили с повече от две трети през последната година и 
са се удвоили, откакто Джо Байдън влезе в длъжност. 
Повишаването на цените на енергията подхрани значителна част от продължаващия ръст на инфлацията, който се ускори 
отново през май и сега се движи с най-бързия годишен темп от декември 1981 г. Последният индекс на потребителските 
цени, публикуван в петък, показа, че цените са се повишили с 1% само през последния месец, или 8,6% спрямо същия 
период на миналата година. 
Администрацията многократно се опитваше да прехвърли вината върху руския президент Владимир Путин, посочвайки 
инвазията на страната в Украйна като основна причина за рязкото покачване на цените на суровия петрол, което от своя 
страна увеличи разходите за гориво. 
Международният еталон за петрол Brent се повиши до над 120 долара за барел, откакто Москва навлезе в Украйна – скок 
от най-ниските стойности близо до $10/барел по време на пандемията преди две години. 
През последните месеци Белият дом обяви освобождаването на рекордни количества петрол от федералния запас за 
извънредни ситуации, за да облекчи кризата с доставките, а също така призова Саудитска Арабия и други страни от ОПЕК+ 
да увеличат значително доставките. 
Белият дом също обвини американските петролни компании за нежеланието им да извършват сондажи. 
По време на речта си в Лос Анджелис в петък, президентът обвини ExxonMobil, най-голямата петролна компания в САЩ, 
заявявайки, че е „направила повече пари от Бог тази година“. 
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Ръководителите на американската петролна компания заявиха, че искането на инвеститорите на Уолстрийт да изразходват 
непредвидена печалба от високите цени на петрола за дивиденти, а не за ново производство, е свило разходите за нови 
доставки. 
Байдън и други висши служители, включително министърът на финансите Джанет Йелън, многократно са казвали, че 
справянето с високата инфлация е „приоритет номер едно“ на администрацията – послание, в което те се впуснаха, тъй 
като рейтингът на одобрението на президента падна на рекордно ниски нива. 
Републиканските законодатели се възползваха от възможността да поставят Йелън под напрежение тази седмица в 
Конгреса, принуждавайки я да защити администрацията на Байдън срещу обвиненията, че е предизвикала ценови натиск 
чрез разходите си. 
Байдън също така насърчи Федералния резерв да направи каквото е необходимо, за да противодейства на високата 
инфлация, подчертавайки неговата независимост, докато той продължава бързо да повишава лихвените проценти. От 
март американската централна банка повиши базовата си лихва с 0,75 процентни пункта и следващата седмица се очаква 
да приложи още едно покачване на лихвения процент от 50 базисни пункта. 
Сега се очаква поредица от такива увеличения през втората половина на 2022 г., тъй като Фед цели „експедитивно“ да 
прехвърли своята парична политика към „неутрална“ настройка, която вече не стимулира търсенето. 
При 5 долара за галон, цените на бензина в САЩ - равняващи се на £1,07 или €1,26 за литър - остават доста под цените на 
дребно отвъд Атлантика. Бензинът в Обединеното кралство през последните дни се продаваше средно за £1,83 за литър. 
 
√ Иран тества нов търговски коридор за доставка на руски стоки до Индия 
Ислямската република се стреми да съживи изоставен проект за транспортен коридор през Каспийско море  
Иранската държавна корабна компания заяви, че е започнала първото си прехвърляне на руски стоки към Индия, 
използвайки нов търговски коридор, който преминава през Ислямската република, каза служител на иранското 
пристанище, пише Bloomberg. 
Руският товар се състои от два 40-футови (12,192 метра) контейнера с тегло 41 тона, които заминаха от Санкт Петербург за 
пристанищния град Астрахан на Каспийско море, съобщи в събота държавната информационна агенция на Ислямската 
република, цитирайки Дариуш Джамали, директор на общ иранско-руски терминал в Астрахан. 
В доклада не се казва кога товарът, който той описва като първоначален „пилотен“ трансфер за тестване на коридора, е 
напуснал и не дава повече подробности за стоките в пратката. 
От Астрахан товарът ще премине по дължината на Каспийско море до северното иранско пристанище Анзали и ще бъде 
прехвърлен по шосе до южното пристанище Бандар Абас в Персийския залив. Оттам ще бъде натоварен на кораб и 
изпратен до индийското пристанище Нхава Шева, съобщи IRNA. 
Джамали заяви, че трансферът се координира и управлява от държавната иранска фирма Shipping Lines Group и нейните 
регионални офиси в Русия и Индия и се очаква да отнеме 25 дни. 
Откакто Русия беше санкционирана заради войната й срещу Украйна, иранските власти се стремят да съживят изоставен 
проект за развитие на така наречения транзитен коридор Север-Юг, който преминава през Иран, за да свърже Русия с 
азиатските експортни пазари. Планът включва евентуално изграждане на железопътна линия, която може да пренася 
стоки, пристигащи в иранските пристанища на Каспийско море, до югоизточното пристанище Чабахар. 
 
3e-news.net 
 
√ Печалбите се завърнаха на БФБ след пет поредни седмици на загуби 
Най-голям ръст през отминалите пет работни дни (6-10 юни) отчете измерителят на българските „сини чипове“ 
SOFIX (+4.40%), а единствен имотният BG REIT регистрира загуба от 0.70 на сто 
След пет поредни седмици на преобладаващи загуби за Българската фондова борса (БФБ), през отминалите пет работни 
дни (6-10 юни) три от четирите индекса на родния фондов пазар завършиха с повишения и само имотният BG REIT 
регистрира спад (-0.70%). С най-висок ръст приключи седмицата българският индикатор на „сините чипове“ SOFIX (+4.40%), 
следван от широкият BGBX 40 (+0.63%) и равно претегления BGTR 30 (+0.47%). 
Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един – с повишение, като 
индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В предходната седмица (30 май – 3 юни) само SOFIX приключи 
с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) 
и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично 
понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април – 
14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст. 
Месечната равносметка от началото на годината 
През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 
(-0.69%) и SOFIX (-0.17%). На годишна база през миналия месец, спрямо май 2021 година, три от индексите бяха с 
повишение и само SOFIX със спад (-2.79%). С най-голям ръст беше BG REIT (+10.46%), следван от BGTR 30 (+8.38%) и BGBX 
40 (+0.54%). 
Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни 
дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на 
настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-
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2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 
(+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
От началото на годината до 10 юни три от измерителите са с повишение и само SOFIX e със спад (-2.46%). С най-висок ръст 
е BG REIT (+9.29%), следван от BG TR30 (+8.12%) и BG BX40 (+0.70%) 
Акцент от седмицата: Успешното IPO на Webit 
Второто за 2022 година първично публично предлагане (IPO) на Уебит Инвестмънт Нетуърк ЕАД (Webit Investment Network 
- WIN), проведено на 6 юни беше много успешно, защото бяха презаписани над 2.4 пъти от предложените 5 588 000 бр. 
нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна 
стойност 1.05 лева всяка. Компанията, специално създадена с цел придобиване на собственост (дялове) от финалистите в 
състезанието за растящи фирми Founders Games, набра максималните 5 867 400 лева. 
Webit е осмото дружество, което дебютира на пазара beam за развитие на малки и средни фирми. 
Първото за 2022 година IPO беше на Телематик Интерактив България ЕООД, което стартира на 14 февруари и до крайния 
срок 18 февруари бяха продадени малко над 320 хил. нови акции, или 80% от предложеното количество, за средна цена 
от 50 лева на акция – долната граница на предвидения ценови диапазон (50-75 лева). Компанията, която оперира под 
търговската марка Palms Bet за онлайн залагания, набра 16 млн. лева свеж капитал. 
БФБ отчете почти двойно по-висок оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 2 860 сделки с 8 272 394 лота за 28 204 822 лева, спрямо 2 390 сделки с 
2 721 383 лота за 17 803 999 лева или с 470 сделки, 5 551 011 лота и 10 400 823 лева повече. 
Със сделки за над 200 000 лева завършиха 14 дружества, колкото и през предходната седмица, като най-голям седмичен 
оборот регистрира Уебит Инвестмънт Нетуърк ЕАД (WIN) със 752 сделки с акции на дружеството за 5 867 400 лева от IPO-
то на 6 юни; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 51 сделки с акции на дружеството за 5 528 320 лева; Пауър 
Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) с 5 сделки с облигации на дружеството за 4 030 000 лева; Чайкафарма 
висококачествените лекарства АД (THQM) с 6 сделки с акции на дружеството за 1 994 580 лева; Софарма АД (SFA) с 58 
сделки с облигации на дружеството за 1 250 065 лева; Натурика ЕАД (NATB) с 3 сделки с облигации на дружеството за 
890 000 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 46 сделки с акции на дружеството за 695 379 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) 
с 61 сделки с акции на дружеството за 400 293 лева; американската Intel Corporation с 20 сделки за 393 975 евро (770 548 
лева); НДФ Динамик (DYN) с 8 сделки за 375 900 лева; Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със 148 сделки за 303 366 лева; СЛС 
Холдинг АД (2SLA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 289 300 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 30 
сделки за 280 545 евро (548 698 лева); американската Amazon.com Inc. (AMZ) с 45 сделки с акции на дружеството за 244 707 
евро (478 605 лева). 
В тази група на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), 
Софарма АД (SFA), Софарма Трейдинг АД (SFT), а Агрия Груп Холдинг АД (AGH) за трета поредна седмица. 
Освен това, 14-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 23 422 454 лева, формират 
83.04% от седмичния оборот на БФБ. 
След като три от четирите индекса са с повишение, печелившите акции са повече от губещите при съотношение 47% за 
печелившите към 19% за губещите и 34 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е в полза на 
печелившите: при емисиите (47% за печелившите към 9% за губещите и 44 на сто без промяна), при обемите обороти (33% 
за печелившите към 16% за губещите и 51 на сто без промяна) и при сделките (44% за печелившите към 38% за губещите и 
12 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (6-10 юни) показва, както вече посочихме, че три от четирите индексите са на печалба: 
- при SOFIX е регистриран ръст от 4.40% спрямо повишение с 0.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 986 922 акции за 3 272 895 рева при 2 917 860 
лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено по-слабо повишение с 0.33%, спрямо понижение с 1.34% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 656 312 
акции за 6 448 841 при 4 352 401 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано най-слабото повишение с 0.47%, след като в предходната седмица е отметен спад с 0.37%. 
През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани 
сделки с 983 548 акции за 4 118 657 лева при 5 740 227 лева седмица по-рано.; 
- имотният BG REIT е с понижение от 0.70%, след като в предходната седмица беше със спад от 0.23%. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 124 048 акции за 326 987 
лева, спрямо 961 160 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Черноморски Холдинг АД (CHL) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 257.14% и седмичен оборот от 
34 287 лева при последна цена от 2.500 лв./акция и пазарна капитализация от 5 722 868 лева; 
- НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) е с повишение от 20.87% и седмичен оборот от 280 545 лева при последна 
цена от 12.800 лв./акция и пазарна капитализация от 12 377 600 лева; 
- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е с нарастване от 16.19% и седмичен оборот от 43 420 лева при последна цена от 0.488 
лв./варант и пазарна капитализация от 21 923 860 лева; 
- Смарт Органик АД (SO) e с ръст от 11.35% и седмичен оборот от 90 121 лева при последна цена от 15.700 лв./акция и 
пазарна капитализация от 161 867 000 лева; 
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- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с повишение от 8.78% и седмичен оборот от 303 366 лева при последна цена от 0.805 
лв./акция и пазарна капитализация от 47 785 217 лева. 
Най-губещите акции 
През отминалата седмица в тази група са само чуждестранни компании, акциите на които се търгуват на БФБ: 
- американската компания на Джеф Безос Amazon.com Inc. (AMZ) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 
95.04% и седмичен оборот от 244 707 евро при последна цена от 107.000 евро за една акция; 
- германската фармацевтична компания MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (MRK) е с понижение от 23.08% и седмичен 
оборот от 120 888 евро при последна цена от 170.000 евро за акция; 
- германският пощенски оператор Deutsche Post AG (DPW) е на загуба с 8.01% и седмичен оборот от 35 315 евро при 
последна цена от 34.900 евро за акция; 
- германската индустриална компания Siemens AG (SIE) е със спад от 7.07% и седмичен оборот от 164 321 евро при последна 
цена от 117.00 евро за акция; 
- германският производител на химически и потребителски стоки Henkel AG and Co. KGaA е с понижение от 4.78% и 
седмичен оборот от 11 047 лева при последна цена от 59.800 евро за акция. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (30 май – 3 юни) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е 
реализирана една сделка на 6 юни с 5 акции за 1 460 лева, след което цената им е спаднала с 0.68%, при последна цена от 
292.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 562 976 000 лева от 566 832 000 лева седмица по-рано; 
- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е 
била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 000 акции за 798 лева, след което цената им се е повишила с 
12.68%, при последна цена от 0.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 14 687 079 лева от 13 034 783 лева 
седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 юни със 100 акции за 146 
лева, след което цената им се е повишила с 0.69%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 
19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 май със 715 акции за 1 221 лева, при 
последна цена от 0.700 лв./акция, след което цената им се е понижила с 2.78% и пазарна капитализация от 17 575 887 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки само на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, след което цената им 
се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 96 387 117 лева от 99 
222 032 лева седмица позрано; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата 
работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което 
цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 9 951 акции за 199 020 лева, след което цената им не се е променила, 
при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на 
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 28 март с 
един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, а последната е била на 30 май с 10 акции за 18 лева, след 
което цената им не се е променила, при следна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента "ден напред" през месец май се повишава с 15.9% до 394.64 лв. за 
MWh, а търгуваният обем намалява с 14.1% 
В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена расте с 11 % до 365.43 лв. за MWh  
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец май в 
сравнение с април расте, а търгуваните обеми намаляват. Затова пък на „пазар в рамките на деня“ растат и обемите, и 
цените. При  пазарен сегмент “двустранни договори“ в частта доставени количества намаляват и среднопретеглената цена 
и количествата, а в частта изтъргувани обеми се наблюдава слабо увеличение на стойността и не особено висок спад на 
количествата, изтъргувани за месец май. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец май. 
Пазар ден напред 
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец май се повишава с 15.9 % или с 54.27 лв. и достига 
до 394.64 лв. за MWh. За сравнение, през предходния април тя е била 340.36 лв. за MWh. 
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Повишение с 13.1 % - до 378.42 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. Доста по-висок е ръстът при средна 
цена извънпиков товар – с 18.7 %. Така, ако през април тя е била от порядъка на 346.09 лв. за MWh, през месец май се 
увеличава с 64.77 лв. до 410.85 лв. за MWh. 
Най-ниската цена през месец май е 26.54 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано тя е била едва 0.88 лв. за MWh. Това 
означава скок с 2915.9 % или с 25.66 лв.. 
При най-високата цена също се отчита  повишение – с 5.3 % или с 41.79 лв. до 830.27 лв. за MWh. През предходния април 
най-високата цена е достигала до 788.48 лв. за MWh. 
За разлика от цените, търгуваните обеми в посочения сегмент през месец май намаляват. 
Общо търгуваният базов обем през месец май достига до 2 071 088.2 MWh, което представлява понижение с 14.1 % или с 
341 117.9 MWh. 
Спад се отчита и при пиковият обем – с 14.9 % или със 186 977.5 MWh. Така, ако през април пиковият обем е достигал до 1 
252 668.6 MWh, през месец май той се свива до 1 065 691.1 MWh. 
Малко по-слаб, или с 13.3 % е спадът при извънпиковия обем, който през предходния месец май е от порядъка на 
1 005 397.1 MWh. 
С по 16.9 % спадат, както среднодневният, така и средно часовият търгувани количества. Според отчета на борсовия 
оператор среднодневният търгуван обем е от порядъка на 66 809.3 MWh (с 13 597.6 MWh по-малко от април), а 
средночасовият – 2 783.7 MWh/h. 
Пазарните участници се увеличават и от 86 през април, през месец май  стават  88, което е ръст с 2.3%. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец май 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и 
разпределение са 10%, от търговците – 83 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%. 
Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 62 % от производители, 24 % от 
участници с до и над 5 MWh, а 14 % - от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
За разлика от „ден напред“, при „пазар в рамките на деня“ се отчита ръст, както на цените, така и на търгуваните 
количества. 
Среднопретеглената цена през месец май се повишава с 11.00% или с 36.27 лв. за MWh и достига до 365.43 лв. за MWh. За 
сравнение, през април тя е съставлявала 329.16 лв. за MWh. 
По-висока е и среднопретеглената цена пиков товар, която от 340.43 лв. за MWh през април нараства с 9.9% или с 30.02 лв. 
за MWh и през месец май достига до 334.45 лв. за MWh. 
Увеличение с 10.6% до 407.29 лв. за MWh се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар (368.21 лв./MWh 
през април). 
Независимо от това отчетено ценово повишение, общотъргуваният базов обем в този сегмент расте със съществените 
10.4% - до 87 151.6 MWh през месец май в сравнение със 78 927.5 MWh месец по-рано. 
Повишение с 3.6% до 50 082.2 MWh през месец май според данните на борсовия оператор има и при пиковият обем 
(48 318.9 MWh през април). Извънпиковият  обаче расте със съществените 21.1 % или с 6 460.8 MWh и достига до 37 069.4 
MWh през месец май. 
С 6.9% през месец май спрямо април растат съответно среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Така 
среднодневният търгуван обем достига до 2 811.3 MWh (2 630.9 MWh през април), а средночасовият – 117.1 MWh/h (109.6 
MWh/h месец по-рано). 
Пазарните участници от 71 през април се увеличават на 73 или с 2.8% през месец май в сравнение с миналия април. 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества среднопретеглената 
цена намалява с 5.4 % или с 23.14 лв. за MWh през месец май спрямо април – до 402.59 лв. за MWh. 
Що се отнася до общо доставените количества, при тях също се отчита спад – с 6.4 %. Така, ако през месец април те са 
съставлявали 646 080.0 MWh, то през месец май се свиват до 605 016.0 MWh. 
При изтъргуваните количества цената леко се покачва, а количествата намаляват. Среднопретеглената цена за месец май 
се увеличава с 1.3 % или с 5.83 лв. за MWh до 441.49 лв. за MWh (435.66 лв. за MWh за април). 
Общо изтъргуваните количества спадат с 2.9% или с 19 607.0 MWh и така отчетените през месец май са от порядъка на 
652 080.0 MWh. Броят на успешните сделки на екран  Auction е 13. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 372.00 
лв. за обем от 11 760 MWh, а най-високата – 469.18 лв. за обем от 55 200 MWh. 
 
√ Повишение с 44.26%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 334.68 лв. за MWh с ден за доставка 13 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 334.68 лв. за MWh с ден за доставка 13 юни 2022 г. и обем от 90 276.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 44.26 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 328.70 лв. за MWh, при количество от 46 627.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 648.30 MWh) е на цена от 340.66 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 304.39 лв. за MWh и количество от 3652.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 226.5 лв. за MWh (3776.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 503.02 лв. за 
MWh при количество от 3719.2 MWh. 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 332.39 лв. за MWh при количество от 3808.3 MWh. 
Спрямо стойността от 231.99 лв. (118.62 евро) за MWh за 12 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 13 юни 2022 г. се увеличава до 334.68 лв. за MWh (повишение с 44.26 %) по данни на БНЕБ или 171.12 евро за 
MWh. (https://ibex.bg/) 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 841.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 130.44 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     40,25%    2125.69 
Кондензационни ТЕЦ   30,94%    1633.91 
Топлофикационни ТЕЦ   4,35%    229.84 
Заводски ТЕЦ    1,54%    81.52 
ВЕЦ     0,19%    9.98 
Малки ВЕЦ    4,53%    239.49 
ВяЕЦ     9,25%    488.46 
ФЕЦ     8,40%    443.48 
Био ЕЦ      0,55%     28.8 
Товар на РБ         3602.11 
Интензитетът на СО2 е 288g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Осезаемо увеличение на цените по енергийните борси за понеделник 13 юни 
Румънската OPCOM затвори при цена от 183,05 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 227,96 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 183,05 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 182,36 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
183,74 евро/мвтч. Най-високата цена от 260,20 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 
115,81 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 054,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 13 юни ще бъде 227,96 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 131,27 гвтч. Максималната цена ще бъде 262,24 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 9 ч и тя ще бъде 196,60 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за базова енергия в Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 юни е 192,65 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 197,42 евро/мвтч. Най-високата цена от 253,38 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и 
тя ще бъде 146,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 490,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 юни на Словашката енергийна борса е 193,27 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 19 ч и  тя ще е 258,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 146,92 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 173,80 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 228,57 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 115,27 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 юни е 174,89 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
165,60 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 261,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя 
ще достигне 221,17 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч тя ще бъде 135,46 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 165,56 евро/мвтч на 13 юни. Пиковата цена ще бъде 144,97 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 566 234,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 225,97 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 85,23 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Петролът поевтиня на фона на вълната от COVID-19 в Пекин 
Цените на петрола се понижиха  в ранната търговия в понеделник, след като ръстът на броя на заразените с COVID-19 в 
Пекин попари надеждите за бързо увеличение на търсенето на гориво в Китай, докато опасенията относно глобалната 
инфлация и бавния икономически растеж потиснаха допълнително пазара, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,53 долара, или 1,25%, о 120,5 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се понижи с 1,61 долара, или 1,33%, до 191,1 долара за барел. И двата сорта 
поевтиняха с повече от 2 долара при старта на търговията. 
Цените паднаха, след като китайските власти предупредиха в неделя за „свирепото“ разпространение на COVID-19 в 
столицата Пекин и обявиха планове за провеждане на масови тестове до сряда. 
„Китай продължава да носи значителен риск в краткосрочен план, но повечето разглеждат постепенното нормализиране 
на китайското търсене като мощен положителен ефект за пазара на петрол“, коментира Стивън Инес от SPI Asset 
Managemen. 

https://ibex.bg/
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И двата петролни бенчмарка се повишиха с повече от 1% миналата седмица, след като данните показаха стабилно търсене 
на петрол в най-големия потребител в света, Съединените щати, въпреки опасенията за инфлация и надеждите, че 
потреблението в  Китай ще се възстанови след премахването на строгите ограничителни мерки срещу COVID-19 от 1 юни. 
Притесненията относно по-нататъшно повишаване на лихвените проценти след нажежените данни за инфлацията в САЩ, 
публикувани в петък, също натежават върху световните финансови пазари. 
Индексът на потребителските цени в САЩ нарасна с 8,6% през май, което е най-голямото увеличение на годишна база от 
декември 1981 г., показват официалните данни. Този резултат разби надеждите, че инфлацията вече е достигнала връх. 
„Притесненията относно забавянето на икономическия растеж, което намалява глобалното потребление през следващите 
месеци, и постоянните ограничения срещу разпространението на COVID-19 в Китай, нарушават потреблението на петрола 
в краткосрочен план и доминират в пазарните настроения“, каза Вандана Хари, основател на доставчика на анализ на 
петролния пазар Vanda Insights. 
Производителите на петрол и рафинериите работят с пълна сила, за да отговорят на пиковото лятно търсене, докато 
търговците следят внимателно за евентуално въздействие от трудовите спорове в Либия, Норвегия и Южна Корея върху 
износа и потреблението на петрол. 
 
√ Глобалният пазар на индустриални роботи се очаква да достигне 81,4 млрд. долара до 2028 г. 
Глобалният пазар на индустриални роботи се очаква да достигне 81,4 млрд. щатски долара до 2028 г. Това би 
представлявало почти двойно увеличение спрямо миналата година, когато той е бил в размер на 41,7 млрд. долара. Това 
се прогнозира в доклад на Агенцията за маркетингови проучвания Zion Market Research. Той предвижда още комбиниран 
годишен темп на растеж за този пазарен сегмент от 11,8 на сто до края на периода. Данните са цитирани от българския 
портал за роботика robotics-bulgaria.com, предава БТА. 
Сред основните двигатели на експоненциалния ръст в продажбите на промишлени роботи, според маркетолозите, са 
нарастването на световното население и разполагаемия му доход, както и непрекъснато увеличаващото се търсене на 
различни потребителски стоки и други продукти от масово производство. В резултат се наблюдава мащабно разширяване 
на производствения капацитет на индустриалните предприятия, обезпечено до голяма степен с помощта на роботизирани 
технологии. 
Бързото популяризиране на концепцията Industry 4.0 и интелигентните фабрики и техните растящи потребности от 
персонализирани и мащабируеми роботизирани системи са основни тенденции, стимулиращи развитието на пазара на 
промишлени роботи, наред с напредъка в сферата на дигитализацията и изкуствения интелект (AI), поясняват експертите 
от Zion. Водещи позиции сред клиентските отрасли запазват автомобилната, фармацевтичната, опаковъчната индустрия, 
електрониката, включително производството на потребителска електроника и др. 
Маркетинговите специалисти отличават колаборативните и AI-базираните роботи като едни от най-ключовите иновации 
вследствие на четвъртата индустриална революция, които позволяват на производствените предприятия значително да 
повишат продуктивността, ефективността и рентабилността си и да минимизират разходите и грешките. Масовият стремеж 
към инвестиции в подобни технологии води до значителен ръст на пазара на промишлени роботи през последните години 
и се очаква тази тенденция да се запази и до края на прогнозния период, коментират анализаторите. 
Сред пречките и предизвикателствата пред още по-мащабната роботизация на съвременната индустрия са сравнително 
високите разходи за внедряване на някои системи, особено за малките и средните предприятия, както и проблемите във 
връзка с оперативната съвместимост и интеграцията, поясняват от Zion. 
Степента на роботизирана автоматизация в електрониката се очаква да продължи експоненциално да нараства до 2028 г., 
сочат още данните на агенцията. Това, от своя страна, ще даде тласък и на иновационните процеси в сегмента, тъй като 
производствените компании ще могат да създават прототипи за малко време и с по-малко разходи, реализирайки все по-
голяма част от разработките си на пазара. 
"Промишлените роботи намират широко приложение в електронното производство в наши дни, включително в 
асемблирането на устройства, повърхностния монтаж на печатни платки, нанасянето на покрития, фината механична 
обработка, инспекцията, опаковането, палетизирането и др. Иновациите при крайните манипулатори и системите за 
машинно зрение допълнително стимулират продажбите на високотехнологични индустриални роботизирани системи, с 
които тези продукти да работят в практиката", се казва в изследването на американската фирма. 
Сред водещите типове роботи в електрониката през следващите години се очаква да бъдат колаборативните системи,  
които са изключително гъвкави, могат лесно да бъдат интегрирани в съществуващи поточни линии и да работят безопасно 
и безпроблемно с хората. С всеки следващ модел, коботите стават и все по-лесни за програмиране и управление, а 
адаптирането им към различни приложения в цеховете сега е по-лесно от всякога, добавят от Zion Market Research. 
Сериозен ръст, според проучването им, до 2028 г. се очаква да регистрират и специализираните роботи, предназначени за 
прецизно изпълнение на различни задачи в микроелектрониката, включително в чисти помещения. 
 
Cross.bg 
 
√ Асен Василев за раздора в коалицията: Не очаквах да хвърлят държавата под автобуса 
От доста време има напрежение по много теми в коалицията, но не очаквах да хвърлят държавата под автобуса. Това каза 
вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев в предаването „120 минути“ по бТВ. 
На дневен ред е актуализация на бюджета, където са антикризисните мерки и увеличението на пенсиите за пенсионерите. 
„Трябва да бъдат приети мерките, за да може постоянно да се запазят по-ниски цените на електроенергията за бизнеса, 
КПКОНПИ да започне да заработи, а от сега до края на годината имаме 22 закона, които трябва да бъдат приети, за да 
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можем да получим втория транш от средствата по Плана за възстановяване. Вярвам, че има достатъчно отговорни депутати 
в парламента това да се случи“, заяви вицепремиерът. 
По думите на Асен Василев проблемът с ИТН идвал от политическото ръководство. „В законодателната дейност почти 
всичко ставаше много трудно и доколкото знам, и колегите в парламента имаха доста проблеми“, посочи Асен Василев. 
Той описа отношенията със Слави Трифонов като „несъществуващи в момента“. „Може би седмица преди за втори път да 
кандидатират господин Каримански за БНБ, от тогава връзката прекъсна“, каза Асен Василев. 
Не са водени разговори министрите от ИТН да останат в правителството, заяви Асен Василев. „Аз лично във формат, в който 
се събере мнозинство за ново правителство, бих поканил някои от тях да работим заедно, защото смятам, че са добри 
професионални“, каза той и посочи министъра на спорта Радостин Василев и министъра на енергетиката Александър 
Николов. 
„Номинации за нови министри ще има, когато видим, че има мнозинство за ново правителство“, заяви Асен Василев. 
„Това, което ние предлагаме като идеи за подкрепа на правителството, са две много прости неща. България да стане 
абсолютно пълноправен член на Европа и борбата срещу корупцията да бъде доведена до край“, обясни вицепремиерът.  
Бойко Рашков според него може много успешно да оглави борбата с корупцията, затова е и предложен за директор на 
КПКОНПИ. 
„В момента се води една много сериозна борба с мафията на много и различни места. Има фирми и потоци от пари, които 
са били в последните 10-15 години абсолютно захранвани, дълбоко окопани и в администрацията, и навсякъде. В 
последните 10 години е имало частна граница на „Капитан Андреево“. Реално ние не пазехме европейската граница, а 
една частна фирма я е приватизирала и я е пазела на ужким“, заяви финансовият министър. 
По темата за Република Северна Македония Василев каза, че докато не се изпълнят всички условия от българския 
парламент, няма как България да вдигне ветото. „Проблемът не е между България и РСМ, а между ЕС и РСМ. Когато ЕС 
припознае българската позиция и тя стане европейско предложение към РСМ, тогава можем да започнем истински 
разговори, заяви той. Иначе не може да мръднем и един милиметър“, категоричен бе вицепремиерът. 
 
√ Георги Гьоков: БСП остава в коалицията и е против извънредни избори 
БСП остава в коалицията и ще подкрепи бюджета на държавата, ще подкрепим и всички законопроекти и промени в 
законите, свързани с реализацията на националния План за възстановяване и устойчивост. Това каза министърът на труда 
и социалната политика Георги Гьоков в предаването „Защо, господин министър?“ по бТВ. 
По думите му едно от решенията на Националния съвет на партията днес е било да се упълномощи лидерът и 
председателят на парламентарната група да проведат разговори с коалиционните партньори за обединение около 
приоритети, които да влязат в една програма с кратък срок, например до края на годината, която да стане програма на 
коалицията и да бъде изпълнявана.  „БСП като партия с най-дълга политическа история, минала през кризи, се държи най-
адекватно в тая коалиция и би могла да бъде топла връзка между останалите партии, за да вземаме отговорни решения“, 
каза Гьоков. 
Ако бюджетът не бъде подкрепен, изплащането на пенсиите в предвиждания пълен размер няма как да се случи, заяви 
социалният министър. „Ако бъде приет бюджетът само на ДОО, без големият бюджет, тогава е възможно да се изплатят в 
увеличен размер 10% плюс 60-те лева за всички пенсионери, но в рамките на един-два месеца след това и без да бъдат 
осигурени средства след това“, поясни той. 
Компромис с ветото върху РСМ дори при гаранции от страна на ЕС няма да бъдат направени, категоричен бе Георги Гьоков. 
По думите му освободените министерски кресла трябва да бъдат заети от хора, които могат да водят политики във време 
на криза и да печелят доверието на обществото. 
Според него най-лошият вариант за хоризонт на кабинета е до края на годината. „Ако на местните избори коалицията успее 
да излъчи единни кандидати и да вземе повечето големи градове, тогава тя ще придобие самочувствие и би могла да 
изкара до края на мандата. Оптимизмът ми е заради българите, които очакват промяната. трябва да се даде шанс тази 
промяна да се случи“, заяви Гьоков. 
 
√ Лена Бориславова: Ще направим всичко възможно да не се стига до предсрочни избори 
Ще направим всичко възможно да не се стига до предсрочни избори, преди да бъдат предприети всички законодателни 
изменения, които са важни за тази година“. Това каза пред bTV началникът на кабинета на министър-председателя Лена 
Бориславова. 
Като важни законодателни изменения тя посочи актуализацията на бюджета, в която са заложени и антикризисните мерки 
за 2,2 млрд. лв., и пакета от 22 закона за усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. 
На въпроса дали ще се намерят депутати от „Има такъв народ“ (ИТН), които да подкрепят законопроектите, тя отговори, 
че предстои съвсем скоро да разберем, тъй като тази седмица предстои на първо четене в зала гласуване на бюджета.  
Относно подкрепата от опозиционни партии „Продължаваме промяната“ ще я приеме, ако става въпрос за принципна 
позиция, а не се искат парични суми и постове, допълни Бориславова. 
За упрека, че се готи предателство по темата „Северна Македония“ тя каза, че по тази тема ИТН се опитва да трупа 
политически дивиденти. Това е чувствителна тема за българския народ и те се опитват да играят успешно на вълната на 
тази тема с неверни твърдения, за да печелят повече привърженици, заяви началникът на кабинета. 
 
√ Бориславова: Петков е най-диалогичният човек, който спояваше коалицията 
Мисля, че Кирил Петков е най-диалогичният човек, който спояваше тази коалиция. „Продължаваме промяната“ застава 
твърдо зад личността на Кирил Петков като премиер, защото той може със своята убеденост и силна воля да не позволи 
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източване на държавни пари и корупционни сделки. Това каза началникът на кабинета на премиера Лена Бориславова в 
предаването „На фокус“ по Нова телевизия. 
На въпрос дали е възможна ротация, в която Асен Василев да стане министър-председател, а Петков финансов министър, 
началникът на премиерския кабинет заяви: „Не я изключвам, но не сме я обсъждали“. 
Според нея причината за напускането на ИТН на коалицията не е бюджетът. „Аз лично се обадих на г-н Балабанов вечерта 
преди Министерския съвет да попитам дали да очакваме изненади от тяхна страна. Тогава след 40 минути той ми върна 
обаждане и отговорът беше „не“. Вместо това на следващия ден видяхме в МС едно поведение, което прилича на това на 
ГЕРБ – блъскане на столове, тряскане на врати, демонстративно напускане по времето на гласуване на бюджета. Бюджет, 
от който зависи реформата на пенсиите, данъчните облекчения за работещи родители“, каза тя. 
Поведението на ИТН тя определи като „безотговорното и неморалното“. „Това, което трябва да направи всеки един 
отговорен политик, е да се опита да не хвърли държавата в хаос, да се придвижи бюджетът и другите законодателни 
промени. От тях зависи отпускането на близо 12 милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост“, посочи 
Бориславова. 
Министерските оставки няма да бъдат гласувани преди гледането на актуализацията на бюджета, заяви тя. Към момента 
не се обсъждат имена за постовете на министрите от ИТН, увери тя. 
РСМ се използва като повод, а причината за напускането на ИТН според нея е „Капитан Андреево“. 
„Не обещаваме постове, не обещаваме парични суми, не обещаваме нищо, което не е свързано с отговорното поведение 
в зала“, заяви Бориславова по повод опитите за намиране на подкрепа от депутатите от ИТН. 
Бориславова коментира интервюто, което лидерът на ИТН Слави Трифонов даде пред Радио Дарик в днешния ден. „Моето 
впечатление от интервюто с г-н Трифонов е, че той апелира как другите коалиционни партньори трябва да се вслушат в 
него и как те трябва да са отговорни. Той не носи отговорност за това, което се случва и ако не е неговото, не може да е 
нищо друго. В момента колегите от ИТН продължават да не си вдигат телефоните и не можем да обсъждаме каквито и да 
било варианти за управлението“, заяви Бориславова. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Парламентарни сметки – ще има ли мнозинство по ключовите приоритети. Гост: Атанас Славов – зам.-председател 
на ПГ на „Демократична България“; 

- За цените на тока, парното и природния газ. Гост: Станислав Тодоров – председател на Комисията за енергийно и 
водно регулиране; 

- Какъв е изходът от кризата в управлението. Гости: Татяна Буруджиева; Даниел Смилов; 
- Каква е ситуацията във Вършец след проливните валежи и как ще бъдат възстановени щетите; 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Кой е депутатът от „Продължаваме промяната“, заплашен с инфаркт и инсулт заради лабораторията на границата 

с Турция; 
- Кой клати държавата и какви са вариантите за управлението. Гост: Атанас Атанасов – съпредседател на 

„Демократична България“; 
- Политическата криза - какъв ще е изходът. Гост: Йордан Цонев - зам.-председателя на ДПС. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радев и Нинова за първи път мислят еднакво – къс програмен кабинет; 
в. Труд - Кирчо ходил в Солун за костите на Самуил; 
в. Телеграф - 10 осъдени за бой над медици;  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Защо в Черна гора, Косово и Албания се плаща и в евро? Преди 20 г. сами заменят марката; 
в. 24 часа - Без стикери по стъклата на колите, глобите по имейл; 
в. Труд - Нинова не пуска властта, предлага програмен кабинет; 
в. Труд - Октоподът на промяната; 
в. Телеграф - Слави Трифонов: Петков и Василев се самозабравят и трябва да бъдат спрени; 
в. Телеграф - Спират тировете по три магистрали; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Александър Симидчиев, зам.-председател на комисията по здравеопазване: Пациентите да имат 
задължение да си казват болестите, да пият лекарствата и да не заблуждават лекарите. Но с бонуси, не с наказания; 
в. Труд - Ива Митева, зам.-председател на НС от ИТН, пред "Труд": Най-достойно е Петков да поиска вот на доверие; 
в. Телеграф - Проф. Михаил Константинов, изборен експерт: Това беше най-позорната коалиция в новата ни история; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - ГЕРБ внимателни по леда, излизат по-приемливи от изолацията или пък ще чакат тази власт да се срине 
окончателно; 
в. Труд - Антикорупционният закон за предизборна употреба; 
в. Телеграф - Камионът или животът. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 юни 
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София 
- От 15.00 часа президентът Румен Радев ще участва в церемонията по награждаване на финалистите в 22-ото 

издание на конкурса по програмиране “CodeIT”. Събитието се провежда под патронажа на държавния глава и ще 
се проведе във фоайето на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

- От 10.30 часа на паркинга в края на АМ „Хемус“ (вход за София), преди моста на Столичния околовръстен път ще 
се състои брифинг за започваща специализирана полицейска операция. 

- От 11.00 часа на територията на къпалня “Мария Луиза” в Борисовата градина, Акционерно дружеството “Парк 
Мария Луиза” АД ще даде пресконференция, на която ще бъдат анонсирани инвестиционните намерения за 
къпалня “Мария Луиза”, предстоящото на 14 юни подаване на заявление на виза за проектиране и 
информацията, както и преместването на ограда по вътрешните имотни граници на къпалнята на 21 юни 2022 г. 

- От 11.00 часа в Националния клуб на БТА в столица ще се състои пресконференция по повод на предстоящата 
бизнес конференция “Надграждане за великани”, организирана от Cantarelli Profit Academy /15 юни, НДК/. 

- От 18.00 часа в Галерия на открито градина „Кристал“ ще се състои откриването на студентската фотоизложба 
„Живи наследства“. 

*** 
Благоевград 

- От 11.00 часа, в мемориален комплекс "Памет и вяра" (при 33-метровия кръст) ще бъде отслужен водосвет за 
здраве на жителите на Благоевград. 

- От 12.30 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящото 
издание на фестивала"Талантино". 

- От днес започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в 
Югозападния университет „Неофит Рилски“. Документите ще се приемат от 13 юни до 5 юли 2022 г. в зала 1102 
А, етаж І на Учебен корпус № 1, от 08:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни и от 09:00 ч. до 15:00 ч. в събота и 
неделя. 

*** 
Варна 

- От 10.00 до 11.00 часа ще бъде проведена едночасова предупредителна стачка в структурите на НЗОК. РЗОК-
Варна ще се включи активно в стачните действия! 

*** 
Плевен 

- От 10.30 часа в Пресклуба на БТА в Плевен ще даде пресконференция Мартин Митев, председател на Общински 
съвет - Плевен. 

- От 12.00 часа в Пресклуба на БТА в Плевен, ще даде пресконференция ръководството на Спортен клуб по 
баскетбол „Спартак – Плевен“. 

*** 
Самоков 

- От 10.00 часа в „СПА Хотел Белчин Гардън“ в к.к. Белчин бани КНСБ и Фондация Фридрих Еберт България 
организират Дискусионен форум за социални журналисти.  

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в Пресклуба на БТА в Стара Загора ще се състои пресконференция на народния представител от ПП 
"Продължаваме промяната" Атанас Михнев. Темата е: Актуални политически въпроси. 

- От 17.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще бъде открита пътуващата благотворителна изложба „Светлина за 
Шипка” за възстановяване на читалището в град Шипка. В изложбата са представени 54 живописни творби на 20 
художници от цялата страна. Изложбата остава до 30 юни 2022 г. 

- От 18.30 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се проведе Годишен концерт на ЦПЛР -. Стара Загора 
*** 
Сливен 

- От 10.00 часа в зала 105 на община Сливен ще се състои заключителна пресконференция, по повод 
приключването на проекта за благоустрояването на терени в трите квартал „Българка“ в Сливен. От 11.00 часа ще 
се състои и церемонията в междублоковото пространство, северно от бл. 20 в кв. „Българка“. 

*** 
Търговище 

- От 10.00 часа в квартал „Малчо Малчев“ в Търговище ще се проведе акция за почистване. 
*** 
Хасково 

- От 18.00 часа в галерия „Форум“ Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Хасково и Съюзът на 
архитектите в България със съдействието на Община Хасково ще представят Архитектурна изложба „Хасково 
2022“. 

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

