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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ Е СРЕД ПАРТНЬОРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ RE-SOURCE SOUTHEAST 2022 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сред партньорските организации, а зам. председателят на УС 
на Асоциацията Румен Радев ще бъде един от лекторите в предстоящата конференция RE-Source Southeast 2022. Тя ще се 
проведе на 31.05 и 01.06.2022 г. в София Тех Парк (форум „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско шосе“ 111), а 
организаторите я определят като „основното събитие в Югоизточна Европа, посветено на възобновяемите корпоративни 
източници, което обединява промишлени и корпоративни потребители, разработчици на проекти, търговци на 
електроенергия и производители на енергия от възобновяеми източници“. 

Сред останалите поканени лектори (за някои 
от тях се очаква потвърждение) личат имената 
на Еврокомисаря по енергетика Кадри 
Симсън, премиера Кирил Петков, 
вицепремиера по еврофондовете и министър 
на финансите Асен Василев, вицепремиера по 
климатичните политики и министър на 
околната среда и водите Борислав Сандов, 
Даниел Лорер – министър на иновациите и 
растежа, Александър Николов – министър на 
енергетиката, Радослав Рибарски – 
председател на енергийната комисия в 
парламента, Станислав Тодоров – 
председател на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) и др. 
В контекста на глобалния енергиен преход 

към възобновяеми източници на енергия, конференцията RE-Source Southeast 2022 ще представи различни стратегии за 
декарбонизация в корпоративния сектор и възможностите, които зелената енергия отваря за постигане на предвидимост 
и сигурност на доставките на електроенергия. Тя е най-голямото събитие в региона, което има за цел да обедини 
индустриални и корпоративни потребители, търговци на електроенергия, производители на възобновяема енергия, 
разработчици от Югоизточния регион, както и ключови лица, вземащи решения в политиката. Събитието се провежда 
под егидата на RE-Source – водещия европейски форум за корпоративно използване на възобновяема 
енергия (https://resource-platform.eu) и се организирана от RE-Source Hub Southeast – Асоциация за производство, 
съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА). 
Ако участвате във форума, ще научите: 

▪ Какви са последните актуализации на политиките за възобновяема енергия в Югоизточна Европа; 
▪ Корпоративни споразумения за покупка на електроенергия (cPPA) – пазарни тенденции, финансиране, 

намаляване на риска; 
▪ Интегриране в мрежата на проекти за възобновяема енергия – планиране, подобрения, съхранение на енергия; 
▪ Стратегии за декарбонизация на промишлени и корпоративни потребители; 
▪ Стандартизираният договор за PPA на EFET – намаляване на транзакционните разходи и улесняване процеса на 

преговори между участващите страни. 
Присъединете се, за да знаете най-актуалното от най-компетентните източници, да споделите опит и да правите бизнес с 
компании, които са активни или се интересуват от пазара на възобновяема енергия в България и Югоизточна Европа. 
Преференциални условия за участие (валидна е само една от изброените по-долу отстъпки): 

▪ Индустриални и корпоративни консуматори, купувачи на възобновяема енергия, могат да се регистрират за 
участие безплатно (по един представител от компания); 

▪ За компании, членове на АИКБ – 30% отстъпка от редовната цена, чрез промокод: BICA; 
▪ Отстъпка за ранно записване – 20% до края на м. март. 

Повече информация и регистрация за участие, на този линк. 
 
 

https://events.resource-southeast.eu/
https://sofiatech.bg/
https://resource-platform.eu/
https://events.resource-southeast.eu/
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.jpg
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В. Телеграф 
 
√ ИНФЛАЦИЯТА УДАРИ РАБОТНАТА РЪКА: Фирми съкращават персонала 
Високите цени изядоха увеличението на заплатите, коментира пред "Телеграф" изпълнителният директор на АИКБ 
Добрин Иванов 
- Г-н Иванов, високите цени на тока доведоха до поскъпване на всичко - храни, строителни материали и т.н. Какво 
отражение ще окаже това върху икономиката ни и може ли да доведе до по-голяма безработица, фалиране на 
фирми? 
- Да, тенденцията е точно такава. По-високите цени на електроенергията, забавянето на компенсации и компенсирането 
в недостатъчен размер принуди предприятията да действат в две посоки. Първата е увеличаване на цените на 
продуктите. Тези, които не могат да ги увеличат заради сключени договори, прибегнаха до втората мярка, която е 
намаляване на разходи. Предприятията правят преоценка, като разходите за труд са най-еластичните, защото могат да 
бъдат да бъдат съкратени в кратък срок. Това съответно се отразява върху повишаване на безработицата. През първите 
няколко месеца на годината имаме повече освободени и регистрирани в бюрата по труда лица, отколкото наети на 
работа. Така че освободените надвишават назначените. 
- Тоест фирми вече освобождават служители? 
Да, така е. Няма такава масовост на явлението, но отчитаме такава тенденция. 
- Много експерти изразиха мнение, че не очакват скоро по-ниски нива на инфлацията, но остават оптимисти. Вие на 
какво мнение сте? 
- В Aсоциацията сме на същото мнение. Ако нямаме ясен механизъм, който да даде силен сигнал към предприятията, че 
независимо какво се случва на енергийните пазари бизнесът може да разчита на предвидимост по отношение на цената 
на енергията и природния газ, няма да има промяна. Нужен е адекватен механизъм за компенсация за повишените 
разходи. Тази несигурност ще доведе до продължаване на тенденцията. От една страна, имаме повишаване на цените на 
крайните продукти, а, от друга - увеличаване на безработицата и ускорено съкращаване на работни места. Това може да 
бъде прекратено единствено ако конфликтът в Украйна приключи. Едва тогава може да се успокоят цените на 
енергийните носители. Съответно това ще даде отражение за намаляване на разходите на електроенергия и природен 
газ. Тогава може да има по-голяма сигурност в бъдещите икономически условия в средата, в която ще функционират 
предприятията. 
- Кои фирми ще прибегнат до съкращаване на персонал? 
- Всъщност кризата ще удари не само малките фирми, защото всички имат разходи за електроенергия. Но малките фирми 
са най-потърпевши и те ще прибегнат до съкращаване на персонал, защото нямат резерв. Като имате предвид, че 
имахме две години ковид криза, шест месеца от които с повишени цени на електроенергията, няма как тези фирми да 
посрещнат предизвикателствата. Що се отнася до големите предприятия, те все още може да задържат квалифицирания 
персонал и да плащат завишените разходи посредством резервите си. 
- Ще ви помогне ли наистина мярката с увеличението на тавана на компенсациите за бизнеса заради скъпия ток, 
както поискахте? Ще ви компенсира ли донякъде? 
- Да, това си беше нашето искане, защото в началото регистрирахме цени от 870 лева на Българската независима 
енергийна борса с ден напред, а в някои часове над 1180 лева. Таванът от 250 лева ограничаваше компенсацията и 
всъщност сметката за плащане е в размер на 700-750 лева за мегават, което е много. Увеличаването на тавана ще 
успокои до голяма степен пазара, защото се увеличава и абсолютната стойност на цената, на която ще бъде 
компенсирана. Преди беше около 550 лева, сега ще е 650 лева средна цена за март. Това ще успокои бизнеса, но по-
големият въпрос е какво се случва след 1 май, защото няма яснота какъв ще бъде механизмът за осигуряване на 
електроенергия на достъпни цени за небитовите потребители. Знаете, че компенсациите бяха удължени до края на 
април. 
- От 1 април отпада и извънредната епидемична обстановка, до какво ще доведе това за бизнеса? 
- Специално за бизнеса няма да има кой знае каква промяна. Последните няколко месеца нямаше съществени 
ограничения за работа освен при заведенията за хранене и ресторантьорите. А и единствената програма, която действа 
към момента, е „60 на 40“. Но вече не е обвързана с епидемичната обстановка и ще продължи да действа до 30 юни. 
Поне така беше заложено. Така че няма да има кой знае какви промени за нас, които могат да доведат до сътресения на 
бизнес средата. 
- Всъщност заради пандемията вече много работодатели напускат големи офиси и предпочитат да наемат по-
малки площи. До каква тенденция доведе случилото се, освен че въведе хоум офиса? 
- По отношение на работата от разстояние тя беше ускорено приета от бизнеса и се приложи през последните две 
години. В последните шест месеца наблюдаваме връщане на служителите в офисите. Но, общо взето, при фирми в IT 
сектора и служители, които работят предимно в офиси, се наблюдава смесена форма - има оптимизация на офисните 
площи, на работните места, залага се на и на споделени работни места. Пандемията до голяма степен накара фирмите да 
мислят до голяма степен за оптимизация на работата в офисите. 
- Не наблюдаваме ли обаче парадокс - от една страна, бизнесът години наред алармира за дефицит на кадри, а, от 
друга, сега се налага да съкращава служители. Как ще работите тепърва? 
- Наблюдава се такъв парадокс, но и двата акцента са действащи. Когато има икономическа криза, върви оптимизация на 
разходите, съкращаване на разходите за труд. Същевременно действащи предприятия, които се развиват, пък търсят 
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работна ръка. Процесите не са еднозначни. В случая първите два месеца на годината наблюдаваме повече освободени, 
отколкото наети. 
- А кога изобщо можем да говорим за повишаване на заплатите на служителите? 
- За 10 години всъщност те само се повишаваха, а последните девет ръстът на заплатите превишаваше няколко пъти 
ръста на инфлацията. Тоест възнагражденията растяха много по-бързо от инфлацията. В последната година имаме също 
увеличаване на работните възнаграждения, и то с двуцифрен процент, но пък наблюдаваме и двуцифрен процент на 
инфлацията. Така че до голяма степен инфлацията изяде увеличените работни заплати. Мисля, че тенденцията тази 
година ще е към увеличение. Надявам се да има намаляване на инфлационните процеси, което да доведе до 
увеличаване на възнагражденията на служителите. 
- Да разбирам, че очаквате нормализиране на ситуацията, ако се прекрати конфликтът в Украйна и се успокоят 
цените на тока? 
- Цените на тока, на материалите, на метали, на всякакви суровини. Нормализирането на тези процеси трябва да доведе 
до подобряване на бизнес средата и ускоряване на икономическия ръст. Защото този ръст, който се предвиждаше за 
годината, трудно може да се реализира в тази ситуация. 
- Пандемията наложи ли все пак някакви нови тенденции при кадрите, от които имате нужда? 
- Пандемията доведе до промяна на изискванията на уменията на служителите. Все повече се търси да имат умения за 
работа в дигитална среда, за дистанционна работа, това бяха положителните страни на пандемията. Тя доведе до една 
ускорена дигитализация на бизнеса и работника. 
Това е той: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което 
получава няколко следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и 
социалната политика, член е на съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Кирил Петков се срещна с европейския комисар по съседство и разширяване 
Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с европейския комисар по съседство и разширяване Оливер 
Вархеи, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Двамата са разговаряли за ситуацията около войната в Украйна и ефектите й върху страните от региона. 
Премиерът Петков е запознал Вархеи и с резултатите от срещата на лидери на държави членки на НАТО от Югоизточна 
Европа, която се проведе в началото на настоящата седмица в София по инициатива на българския министър-
председател. 
Премиерът Кирил Петков и еврокомисар Оливер Вархеи са обсъдили и двустранните разговори с Република Северна 
Македония. В тях правителството отстоява българските позиции и има за първи път сериозна подкрепа в Европейския 
съюз заради новия си подход към Скопие, подчертава министър-председателят Петков. 
 
√ 50% от дължимите средства към "Автомагистрали – Черно море" ще се разплатят в кратък срок, съобщи Гроздан 
Караджов 
Вчера народни представители от управляващата коалиция внесоха в Народното събрание проект на решение, с което се 
дава възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да разплати частично към пътните фирми дължимите суми по 
договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Това ще позволи в кратък срок на пътните 
фирми, включително и на „Автомагистрали – Черно море“ АД, да бъдат разплатени 50% от дължимите средства. Това 
обясни вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов след среща с 
представители на „Автомагистрали – Черно море“ АД. Министърът се срещна с представителите на фирмата, за да ги 
запознае с всички стъпки, които заедно с екипа си е предприел досега за разрешаване на този проблем. 
Още акценти вижте в репортажа на Зоя Велинова 
Забавянето на решението по казуса с неразплатените суми по старите договори за текущ ремонт и поддръжка беше по 
юридически причини. Решението е принципно и важи за всички пътно-строителни фирми, на които се дължат средства 
по този казус, каза още министър Караджов. 
Останалите 50% от дължимото ще могат да бъдат платени след като комисията, която прави ревизия на всички 
договори за текущ ремонт и поддръжка, излезе с междинен доклад и ако „Автомагистрали - Черно море“ е в този 
доклад, ще се разплати и остатъкът, за който комисията ни посъветва, обясни регионалният министър. 
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Трябва да се изчистят различни казуси. Много от коректните фирми стават жертва на обстоятелства. Решението на 
Народното събрание ще даде мандат на Министерския съвет да взима решения при различни хипотези, а за други това 
да се прави от Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Важно е да се отпуши този казус, защото цялата пътна инфраструктура зависи от него, както и темата с пътната 
безопасност, каза председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление Настимир Ананиев. 
На базата на получената информация днес ще запознаем нашите синдикални членове и те ще вземат решение как ще 
продължат нашите действия – дали ще има нови протести, под каква форма ще продължим усилията си до получаване 
на пълната сума. 
Нашата основна цел е запазване на работните места, заяви Петя Стоянова – представител на КНСБ в „Автомагистрали – 
Черно море“ АД. Дружеството е с персонал между 750 и 1000 човека, като 80% от тях са синдикални членове. Нашата 
борба е да запазим тези трайни работни места и условията, при които работят хората, допълни тя. 
Благодарим на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на групата от политици, 
които внесоха предложението за разглеждане в Народното събрание. Надяваме се този казус да бъде „развързан“ в 
най-кратки срокове, каза изпълнителният директор на „Автомагистрали - Черно море“ АД инж. Ярослав Димов. 
Решението на НС ще даде възможност на АПИ да завърши започнатите дейности по пътища и обекти в страната, които не 
могат да останат в настоящия си вид за летния сезон. То ще позволи АПИ да възлага по тези договори за текущ ремонт и 
поддръжка до избор на нов изпълнител след провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, които 
агенцията предстои да обяви, информира още министър Караджов. 
 
√ АПИ стартира тръжни процедури за строителен надзор при ремонта на близо 200 км пътища 
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви две обществени поръчки за избор на изпълнители на строителния надзор 
при основния ремонт на близо 200 км третокласни пътища. Те включват 11 пътни отсечки в областите Варна, 
Бургас, Стара Загора, Хасково и Видин. 
Сред тях са участъци, предложени от граждани за включване в ремонтната програма на АПИ за 2022 г., като Дюлинския 
проход, пътя Росен - Веселие - Ясна поляна и пътя Маринка - Визица в област Бургас, както и пътя Раброво - Периловци - 
Шишенци в област Видин. 
За ремонта на третокласните трасета има изготвени технически проекти. Предстои да стартират тръжните процедури и за 
избор на изпълнители на строително-монтажните работи. 
Офертите на участниците в двете тръжни процедури ще се приемат до 26 април 2022 г. Едната обществена поръчка е за 
строителен надзор при ремонта на 123,5 км пътища с обща индикативна стойност 4 756 136 лв. без ДДС. Тя е разделена 
на пет обособени позиции: 

• В обособена позиция I е строителният надзор при основния ремонт на 34,1 км от път III-906 (I-9 Старо Оряхово – 
Обзор) – Гюльовца, включващ трасето на Дюлинския проход. Трасето е най-кратката връзка между общините 
Варна и Бургас през Стара планина и е алтернативен маршрут на първокласния път І-9 Варна – Бургас през 
Приморски проход. Участъкът преминава през областите Варна и Бургас. Прогнозната стойност е 1 312 850 лв. 
без ДДС; 

• В обособена позиция II е строителният надзор при основния ремонт на 31.534 км от път III-906 Гюльовца – 
Каблешково – кръстовище с път I-9 Слънчев бряг – Бургас, в област Бургас. Индикативната стойност е 1 214 059 
лв. без ДДС; 

• В обособена позиция III е строителният надзор при основния ремонт на 24,6 км от път III-907 (път I-9 Маринка - 
Звездец) - Визица - (път II-99 Царево - Малко Търново. Третокласният участък преминава през природен парк 
„Странджа" и е основна пътна връзка на населените места в община Малко Търново с Черноморието и Турция. 
Прогнозната стойност на поръчката е 947 100 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция IV е строителният надзор при основния ремонт на 21.441 км от път III-992 (Бургас - Созопол) 
- Ясна поляна – Приморско в участъка от разклона с пътя Бургас – Созопол, през Росен и Веселие до Ясна поляна. 
Трасето е алтернативен маршрут на второкласния път II-99 Бургас – Приморско. Индикативната стойност е 825 
478.50 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция V е строителният надзор при основния ремонт на 11.861 км от път III-9009 Ново 
Паничарево - Ясна поляна. Отсечката е част от маршрута Бургас (Крайморие) – Маринка-Ново Паничарево-Ясна 
Поляна – Приморско, с който се дублира път ІІ-99 в участъка до Приморско и осигурява достъп до Южното 
Черноморие. Прогнозната стойност е 456 648.50 лв. без ДДС. 

Втората обществена поръчка е за строителния надзор при основния ремонт на 76,2 км републикански пътища. Общата 
индикативна стойност е 2 919 994 лв. без ДДС. Тръжната процедура е в 6 обособени позиции: 

• В обособена позиция I е строителният надзор при основния ремонт на 7.840 км от път III-9061 (Оризаре - 
Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг в участъка от разклона с пътя Оризаре – Каблешково, през с. Тънково до 
Слънчев Бряг. Отсечката осигурява транспортна връзка на пътуващите от вътрешността на страната към 
българското Черноморие и се използва за обходен маршрут на път І-9 Варна – Бургас при отбиване на товарния 
трафик през летния сезон. Прогнозната стойност е 301 840 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция II е строителният надзор при основния ремонт на 6.491 км от път III-6009 Каблешково – 
Ахелой, в област Бургас. Трасето осигурява транспортна връзка от п. в. „Българово" на АМ „Тракия" към Южното 
Черноморие и се използва като пряка връзка със Слънчев бряг. Индикативната стойност е 249 903.50 лв. без ДДС; 
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• В обособена позиция III е строителният надзор при основния ремонт на 16.129 км, и пътни връзки с обща 
дължина 0.320 км, от път III-7907 Дебелт - Братово. Участъкът свързва общините Бургас, Камено и Средец и е 
основен маршрут за товарните автомобили, пътуващи към нефтопреработвателния комбинат. Прогнозната 
стойност е 620 966.50 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция IV е строителният надзор при основния ремонт на 11.841 км от път III-121 Раброво – 
Периловец – Шишенци, който е най-кратката пътна връзка на населените места в общините Видин и Кула в 
област Видин. Индикативната стойност е 455 878.50 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция V е строителният надзор при основния ремонт на 11.612 км от път III-807 Върбица – 
Скобелево, който свързва областите Стара Загора и Хасково. Ще бъде ремонтиран и стоманеният мост над р. 
Марица, който е построен през 1932 г. и оттогава не е основно ремонтиран. Поради влошеното му състояние е 
затворен за движение от 2010 г. Прогнозната стойност за консултантската услуга е 447 062 лв. без ДДС; 

• В обособена позиция VI е строителният надзор при основния ремонт на 21.931 км от път III-868 Рудозем – 
Смолян. Отсечката обслужва населените места в общините Рудозем и Смолян и е алтернативен маршрут за 
достъп до бъдещия ГКПП „Рудозем – Ксанти". Трасето осигурява връзка с паметника на връх Средногорец, 
известен като Родопската Шипка, построен в чест на освобождението на Родопите през 1912 г. Прогнозната 
стойност за извършване на надзор на обекта е 844 343.50 лв. без ДДС. 

 
√ Непланирано: КЕВР промени процента на поскъпване на газа от 1 април 
Цената на природния газ ще поскъпне с между 13 и 20% от 1 април. Това показват предварителните разчети на 
Комисията за енергийно и водно регулиране. Заради това се очаква и увеличаване на цената на парното и водата. 
Комисията за енергийно и водно регулиране намали първоначалната прогноза на "Булгаргаз" за ръст на цените на газа с 
58% на 13,35 на сто. 
Тази цена ще бъде фиксирана в утрешния ден, но се надявам да няма колебания между днес и утре, каза 
председателят на КЕВР Станислав Тодоров. 
Именно това обаче се случи, цената на международните пазари скочи няколко часа по късно с 15% и КЕВР най-вероятно 
ще увеличи с близо 20 на сто цената на газа от 1 април. 
 

 
 
Според изчисленията на "Булгаргаз" обаче, увеличението ще бъде и по-високо. 
Няма да се потвърдят 58%, те ще бъдат драстично по-малко, но предстои да видим. В порядъка между 20 и 30%, ще 
бъде най-вероятно увеличението, каза Иван Топчийски, председател на СД на "Булгаргаз". 
Според изчисленията на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас това би увеличило цената на парното и 
топлата вода от май с между 13 и 50%. Причината е, че природният газ поскъпва за пореден път. Само от началото на 
отоплителния сезон ръстът е 65%. Ще има увеличение и на цената на водата. 
Ще имаме различни ценови решения и различни ценови условия за различните ВиК и различните топлофикационни 
дружества, допълва Станислав Тодоров. 
Природният газ е бил коментиран на днешното правителствено заседание, но не неговата цена, а възможността да бъдат 
спрени доставките от Русия. План Б на България предвижда алтернативни доставки по бъдещи връзки. 
Завършваме връзката с Гърция оттам има голям капацитет който може да се усвои за допълнителни доставки на  
азерски газ, а освен това и през свръзката ни с Турция, каза говорителят на МС Лена Бориславова. 
Страната ни ще продължи да плаща авансово газът както е договорено, увери още Бориславова. 
Позицията на правителството, която е координирано и на европейско ниво е че няма да се допусне нарушение на 
действащите договори, в които ясно е предвидено, че плащания ще се извършват или в евро или в щатски долари, 
допълни Лена Бориславова. 
Краткосрочно газ е осигурен и от хранилището в Чирен, където ще бъде добито по-голямо от планираното количество. 
"Булгаргаз" води преговори с други доставчици. 
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С компании, които са от различни държави, има от САЩ, има от Катар, има от Нигерия, отвсякъде почти, много е 
разнообразен микса, каза Иван Топчийски, председател на СД на "Булгаргаз". 
И докато управляващите решават откъде да осигурят природен газ, бизнесът среща трудности свързани с цената му. Един 
от най-големите стъкларски заводи у нас се намира в Пловдив и очаква държавата да подпомогне бизнеса както това се 
случва в други европейски страни, в които компанията също работи. 
През 2020 г. разходите ни за природен газ бяха около 19 млн. лева, през 2021 същото количество продукция вече 
струваше 44 млн. лева, нашите очаквания за 2022 г. са да платим за газ около 100 млн. лева, каза Хавиер Таниенте, 
управляващ директор за Югоизточна Европа на заводи за стъкло. 
Разходите за енергия заемат около 15% от стойността на продукцията. 
Единственото решение е да увеличим цената, което обаче има граници. ето защо ние искаме българското 
правителство да ни подпомогне, това което правят останалите страни в Европа сред които като Гърция Румъния 
Досегашната подкрепа не е достатъчна, ние получаваме подкрепа за електроенергията но нищо за газа, допълва 
Хавиер Таниенте, управляващ директор за Югоизточна Европа на заводи за стъкло. 
Окончателната цена на природният газ ще бъде определена на 1 април. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за здравето 
Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, които предвиждат държавата да 
поеме здравните осигуровки на бежанците от Украйна. 
С тях ще се даде възможност на бежанците да потърсят и личен лекар, а болниците ще получават пари от Здравната каса 
за всяка оказана помощ на хората с предоставена временна закрила. 
С промените в Закона за здравното осигуряване, внесени от управляващото мнозинство, изрично се посочва, че 
гражданите със статут на предоставена временна закрила са задължително здравноосигурени. 
По този начин се създава практическа възможност тези лица да ползват пълния пакет медицинска помощ, заплащана от 
Националната здравноосигурителна каса. 
Предвижда се размерът на здравните вноски и източникът на финансиране да се определят с акт на Министерски съвет. 
Народното събрание ще обсъди на първо четене и промените в Закона за здравето, с които се запазва правото на 
здравния министър да може да въвежда противоепидемични мерки и след края на извънредната епидемична 
обстановка, пояснява водещият вносител и председател на здравната парламентарна комисия Антон Тонев от 
„Продължаваме промяната“: 
„Тази възможност ни дава като общество да не влизаме отново в извънредни положения, да не затваряме бизнеси. Ще 
се дадат възможности на министъра на здравеопазването като представител на изпълнителната власт и на директорите 
на регионалните здравни инспекции по места, ако отново имаме данни, че имаме нова вълна, да се въвеждат 
регионални мерки при нужда“. 
 
√ Бюджетната комисия в НС изслушва кандидатите за шеф на БНБ 
Бюджетната комисия в парламента ще изслуша кандидатите за управител  на БНБ, след като ключовият пост се превърна 
в залог за коалиционните отношения. 
Двама са кандидатите за управител на Българската народна банка - Андрей Гюров от „Продължаваме промяната“ и 
Любомир Каримански от „Има такъв народ“. 
Каримански е председател на бюджетната комисия, която трябва да изслуша кандидатите за гуверньор. Самият той има 
опит в търговски банки и международни институции, както става ясно от подадените документи. Мнозина обаче смятат, 
че заемането на висши управленски постове в търговски банки е минус в участието на държавна институция, която е пряк 
надзорник на тези банки. 
Гюров има опит като преподавател и специалист по управление на кредитния риск. Номинацията му бе излъчена в 
последния момент и потвърдена официално първо в ефира на БНР. 
Неофициална информация сочи, че нито един от двамата кандидати няма да успее да събере достатъчно гласове, за да 
оглави БНБ и да поеме поста на Димитър Радев, чийто мандат изтече юли миналата година. Новият гуверньор трябва да 
предложи и кадри за подуправители, тъй като Калин Христов и Нина Стоянова също са с изтекли мандати. 
 
√ Край на мораториума върху цените на тока, парното и водата за битовите потребители 
Интервю на Юлияна Корнажева с Радослав Рибарски 
Днес изтича мораториумът върху цените на тока, парното и водата за битовите потребители и няма да бъде удължаван. 
Това потвърди в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Радослав Рибарски, председател на 
енергийната комисия в парламента. 
"КЕВР и днес ще наблюдава цените и ще трябва да излезе с решение", заяви пред БНР председател на енергийната 
комисия в парламента: 
"Миналата седмица в комисията изслушвахме председателя на КЕВР и той ясно заяви, че не се очакват резки повишения 
на цените и такива са и вчерашните заявки. Ролята на регулатора е да определя тези цени. Не вярвам да е задържаща 
ролята, по-скоро ще направят правилните разчети и ще видят какъв микс и каква енергия могат да предложат". 
"Засега не се очакват повишения на цените на топлоенергията", добави още Радослав Рибарски. 
Цялото интервю с Радослав Рибарски можете да чуете от звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101624591/krai-na-moratoriuma-varhu-cenite-na-toka-parnoto-i-vodata-za-bitovite-potrebiteli


7 

 

√ Пламен Абровски: Продоволствена криза у нас няма да има 
Подготвя се цялостна законодателна поземлена реформа, съобщи председателят на парламентарната земеделска 
комисия 
Интервю на Веселина Миланова с Пламен Абровски 
Продоволствена криза няма да има, заяви пред БНР Пламен Абровски, председател на Комисията по земеделие в 
парламента. По думите му докато стоят зелените коридори, които създаде Европейската комисия през 2020 г. в България 
недостиг на храна няма да се случи. 
Според Абровски в началото на Covid кризата, когато всичко бе блокирано, сме били в много по-опасна ситуация, 
отколкото сме в момента. 
Изкупуването на зърно още не е започнало, уточни Пламен Абровски. 
„Имаме нужда от такъв стратегически резерв от зърно. Много отдавна започнаха процесите с недостига на храна на ниво 
планета. Ние сме късметлии, че живеем в най-богатия континент, където имаме дори излишъци. Ако вземете една 
Африка, там има страхотен глад.“ 
При прекъсване на доставките на зърно от Украйна, могат да стартират миграционни процеси, които ще усилят натиска 
към Франция, Испания, Италия, допълни той. 
„Да купуваш за една година напред е малко в повече, но такъв резерв, такъв буфер – сериозен, би бил добър, защото в 
момента зърното по нищо не се различава от конвертируема валута. Държави като Египет в момента разменят товар 
зърно срещу товар тор.“   
Абровски посочи Стратегическия план за земеделието като един от пунктовете от коалиционното споразумение, който 
вече се реализира. Законодателството по него вече трябва да започне. 
Народното събрание в последните 12 години е било „завряно в 12-а глуха“, коментира Пламен Абровски в предаването 
„Преди всички“. 
„Какво се е случвало до настоящия момент – Народното събрание само и единствено дава основания за наредба и 
министърът самосиндикално си взема решения какво да прави в наредбата. Днес е така, утре е така. И животновъди, и 
зърнопроизводители, и производители на плодове и зеленчуци - каква сигурност имат те, че правилата ще продължат да 
съществуват?“ 
Подготвя се цялостна законодателна поземлена реформа, анонсира Пламен Абровски.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Кирил Петков ще посети Благоевград и Сандански 
Днес премиерът Кирил Петков ще бъде на посещение в Югозападна България, съобщи правителствената пресслужба. В 
Благоевград министър-председателят ще проведе среща в „Клуба за стартиращ бизнес“ в Американския университет в 
България, ще разгледа зеленчуковата борса в село Кърналово. 
В Сандански премиерът Петков ще участва в работна среща между общините от България и Република Северна 
Македония, попадащи в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави 2021-2027 г., 
организирана от Националното сдружение на общините. 
 
√ В Сандански започва среща за трансграничното сътрудничество с РСМ 
В Сандански ще се проведе двудневна работна среща на местните власти от България и Република Северна Македония, 
които могат да се възползват от финансовия ресурс по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете 
съседни държави. 
На работната среща ще бъдат обсъдени приоритетните дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество в 
предстоящия седемгодишен период, както и готовността на общините, бизнеса и неправителствените организации за 
подаване на проектни предложения, като очакванията са това да стане възможно до края на годината. 
31 милиона евро е финансовият ресурс, с който граничните общини трябва да постигнат инфраструктурно, екологично, 
икономическо и туристическо сближаване на  регионите. Партньорите от двете съседни държави постигнаха 
съгласие една трета (10 млн. евро) от бюджета на Програмата да бъде насочен към доизграждане на граничния 
пункт „Клепало“ между общините Струмяни и Берово.   
20% от средствата са за директно подпомагане на бизнеса - микро-, малки и средни предприятия. 
Общините от ще разчитат на проекти по приоритет 1 „За по-зелен граничен регион“, както и за създаване на устойчив 
целогодишен туристически продукт.  
Работната среща се организира от Националното сдружение на общините в Република България, като в нея ще участват 
вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и Горан Милевски, 
министър на местното самоуправление в РСМ. 
 
√ НСИ: Влошаване на бизнес климата през март 
През март 2022 г. стопанската конюнктура в страната се влошава за пръв път от края на 2021 г. насам в резултат на 
неблагоприятен бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, при известна 
стабилизация в строителството. 
Все повече мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата се понижава през март с 4,8 пункта спрямо февруари, когато се повиши с 1,4 
пункта, пречупвайки тенденцията на подобрение, която беше в сила от декември 2021 г. 

https://bnr.bg/post/101624585
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По този начин показателят на стопанската конюнктура се върне под неговото дългосрочно осреднено ниво. 
 

 
 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спада през март с цели 7,1 пункта след повишение с 2,7 през 
февруари, като последната анкета на НСИ отчита, че оценките на промишлените предприемачи за бизнес състояние на 
предприятията са резервирани, а техните очаквания за следващите шест месеца се влошават. Песимистични са и 
прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца. 
Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната 
икономическа среда, недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, като последната анкета на НСИ 
отчита нарастване на негативното влияние на фактора несигурна икономическа среда. 
По отношение на продажните цени в промишлеността се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират 
нарастване на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца, като този дял вече достига през март 
29,4%. 
 

 
 
През март 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" остава на нивото си от февруари, когато се понижи с 
0,6 пункта, като са благоприятни очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията им 
през следващите шест месеца, както и за дейността им през следващите три месеца. Отчита се обаче увеличение на броя 
на клиентите със закъснения в плащанията. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на 
материалите и недостига на работна сила. 
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По отношение на продажните цени делът на строителни предприемачи, които очакват ценово повишение през 
следващите три месеца нараства до цели 53,2%. 
 

 
 
През март съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава със 7,8 пункта спрямо февруари, 
когато се повиши с 1,3 пункта, като спадът се дължи на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са оцените им за обема на продажбите през 
следващите три месеца, както и очакванията за техния бизнес през следващите три месеца. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, посочена от цели 70,7% от предприятията, следвани на заден план от затруднения, свързани с 
конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. 
Увеличава се делът на търговците на дребно, които очакват увеличаване на цените през следващите три месеца. 
 

 
 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава през март с 2,1 пункта след повишение с 1,1 
пункта през февруари, като спадът се дължи на неблагоприятните очаквания мениджърите за бизнес състоянието на 
предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и оценките им относно настоящото и очакваното в бъдеще 
търсене на услуги. 
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен 
развитието на бизнеса в този сектор. 
И в тази бизнес сфера нараства делът на мениджърите, които предвиждат през март продажните цени да се повишат 
през следващите три месеца, като на това мнение са 23,6% от анкетираните. 
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Трябва да се има предвид, че влошаването на стопанската конюнктура в нашата страна през март идва на фона на 
ускоряващата се инфлация и руската инвазия в Украйна, която води до нарушаване на веригите на доставки и до редица 
други проблеми, компенсирайки позитивния ефект от отслабване на коронавирусната пандемия и свързаните с не 
протовиепидемични мерки и ограничения. 
 

 
 
√ Връчват наградите в конкурса „Инвеститор на годината“ 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще връчи тази вечер голямата награда в конкурса „Инвеститор на 
годината“. 
Домакин на церемонията е Българската агенция за инвестиции (БАИ), която ежегодно отличава най-значимите 
инвестиционни проекти. 
Конкурсът се провежда за 16-и път и има за цел да отличи най-значимите инвестиции в българската икономика през 
изтеклата година. 
Водещи критерии при определянето на отличените са обемът на инвестицията, броят на разкритите работни места, както 
и районът, в който се разкрива ново производство или се разширява вече съществуващо предприятие. 
В конкурса са участвали 40 компании от всички сфери на икономиката, номинирани от търговски камари, областни и 
общински администрации. 
Журито допуска до финала 15 компании, които ще се състезават в пет категории - инвеститор на годината, инвестиция на 
зелено, инвестиция в разширяване на бизнеса, инвестиция с иновативен бизнес и инвестиция в човешки  капитал. 
На церемонията са поканени представители на държавната и общинската власт, на дипломатическия корпус и на 
бизнеса. 
 
√ Министър Сербезова: От 1 април отпадат противоепидемичните мерки 
Репортаж на Евелина Стоянова в предаването ''Нещо повече'' 
Отпадане на противоепидемичните мерки от петък, 1 април, но и препоръки да продължим да носим маски в болници и 
градския транспорт, да спазваме дистанция и да са ваксинираме срещу коронавирус. Такива са днешните анонси от 
здравното министерство, след като в края на миналата седмица правителството обяви предстоящия край на 
извънредната епидемична обстановка, повече от 2 години след началото на пандемията. 
От 1 април отпадат въведените противоепидемични мерки, обяви здравният министър Асена Сербезова и изброи: 
„Задължителното носене на защитна маска за лице на закрити обществени места, спазване на физическа дистанция, 
ограниченията в броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито, ограничение при 
осъществяване на присъствено обучение във висшите училища – т.е. те ще могат да се върнат към нормалния учебен 
процес. Също така отпада забрана за свижданията в болниците и заведенията за социалните услуги, изискването към 
работодателите за допускане на присъствена работа при възможност на не повече от 50% от персонала“. 
Въпреки отмяната на задължителните ограничения, здравните заведения ще продължат да получават допълнителни 
средства. 
„Какво остава за срок от 3 месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка – възможността на НЗОК да 
заплаща на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, средства за работа при неблагоприятни 
условия. Продължаване на действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена 
работоспособност и степен на увреждане, съответно на експертните решения на комисията към ВМА за годност за 
военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност, е изтекъл 
по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка“, каза министър Сербезова. 
И препоръките на главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев: 
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„Като оставим, макар и силно препоръчителни, някои от най-елементарните и най-лесно изпълнимите, но ефективни, 
мерки за прекъсване на предаването на заразата. Преди всичко това е физическата дистанция“. 
Остават отворени имунизационните кабинети, както и Covid отделенията в болниците. 
След 1 април в сила ще остане и изискването за сертификат за ваксинация, преболедуване или негативен тест за Covid-19 
при влизане в страната. 
Образователното министерство обяви, че учениците, които по здравословни и други уважителни причини не могат да се 
завърнат присъствено в клас, ще могат да право на онлайн обучение още 30 дни. 
Въпреки отмяната на извънредната епидемична обстановка здравният министър да запази правото си да въвежда 
ограничителни мерки при нужда - такива промени в Закона за здравето прие на първо четене ресорната комисия в 
парламента. Председателят ѝ Антон Тонев: 
„Със законопроекта се предлага да се създаде правна възможност след отмяната на обявената извънредна епидемична 
обстановка, когато това е необходимо с цел да се предотврати последващо епидемично разпространение на заразна 
болест и с цел контрол на епидемичния риск, министърът на здравеопазването, по предложение на главния държавен 
здравен инспектор, да може със заповед да въвежда противоепидемични мерки за територията на цялата страна или за 
отделна област за определен период от време. Такава възможност се предлага да се противопостави на директорите на 
регионални здравни инспекции за територията на съответната област, на отделна община или населено място.“ 
 
√ Столичният общински съвет обсъжда бюджета за 2022 г. 
Извънредно заседание за обсъждане и гласуване на бюджета на София за 2022 година е свикано за днес от председателя 
на Столичния общински съвет Георги Георгиев. 
Предвидените средства са в размер на малко над 2 милиарда и 78 милиона лева. Те ще бъдат инвестирани във всички 
стратегически проекти - метро, градски рингове, детски градини, зелен град. 
За БНР Георги Георгиев каза: 
„Имаме големи проблеми с издръжката на градския транспорт, те се задълбочават, защото не получихме помощ от 
държавата. От необходимите 180 милиона ние получихме 15 милиона от държавния бюджет, така че голямото 
предизвикателство на бюджета е издръжката и това да продължим да работи качествено, бързо и безопасно градският 
транспорт, чистота на въздуха, работата по най-важните инфраструктурни обекти, които определят структурата на града, 
грижата за зелената система и за подобряване качеството на живот, което е най видимо от гражданите“. 
 
√ Гопинат, МВФ: Санкциите срещу Русия заплашват да премахнат доминацията на щатския долар 
Финансовите санкции, наложени на Русия, заплашват постепенно да размият доминацията на щатския долар и могат да 
доведат до по-фрагментирана международна валутна система, посочи пред "Файненшъл таймс" Гита Гопинат, първи 
заместник-управляващ директор на МВФ. 
Русия беше ударена от множество санкции от Съединените щати и техните съюзници заради нейната инвазия в Украйна. 
"Доларът ще остане основната световна валута дори в настоящия геополитически пейзаж, но фрагментацията на по-
ниско ниво със сигурност е напълно възможна", посочи Гопинат в интервю за финансовото издание, добавяйки, че някои 
страни вече предоговарят валутата, в която да се заплаща тяхната търговия. 
Представителят на МВФ отбеляза, че войната в Украйна също така ще насърчи приемането на дигитални финанси - от 
криптовалути до т.нар. "стабилни монети" (stablecoins) и цифрови валути на дадена централна банка. 
Според Гопинат по-широкото използване на други валути в световната търговия ще доведе до по-нататъшна 
диверсификация на резервните активи, държани от националните централни банки. 
Преди време тя каза, че санкциите срещу Русия не предвещават отпадането на долара като резервна валута и че войната 
в Украйна ще забави глобалния икономически растеж, но няма да предизвика глобална рецесия. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Ще стане ли по-справедлива ТОЛ системата 
Инж. Ясен Ишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, в "Бизнес старт", 
30.03.2022 
Ако искаме да развиваме железопътен транспорт, а той да е с приоритет в цяла Европа, не е логично тежкотоварните 
автомобили, които най-много разрушават пътищата да пътуват безплатно в 17 000 км. от цялата 20-хилядна 
републиканска пътна мрежа. Това каза инж. Ясен Ишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз 
по транспорт, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Живка Попатанасова.  
Правителството планира да повиши цената на ТОЛ таксите от 1 юли на магистралите и първокласните пътища, но се 
добавят и втори клас пътища, които са около 3000 км. А предложението на регионалното министерство е ТИР-овете да 
плащат между 2 и 7 ст. такса на километър. 
По този повод гостът припомни, че Световната банка "направи разработка на Стратегия бизнес модел за внедряване на 
ТОЛ система в България по задание на Министерството на регионалното развитие. В това задание ТОЛ системата 
трябваше да бъде изградена за 16 534 км. от 20-те хиляди км. републикански пътища".  
"След обсъждания, от тези 16 хиляди километра, ръководството на Министерството и пътната агенция решиха, 
че ще останат 11 000 км. След срещи и разговори с превозвачите се намалиха на 6000 и  в крайна сметка станаха 
3000 км. Най-големият парадокс е, че само за 3000 км. тежкотоварните автомобили плащат ТОЛ такса. Това са 
автомобилите, които натоварват и разрушават най-много пътната мрежа".  
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Освен това на тези 3000 километра камерите, които работят са 70-80%, каза събеседникът.  
Относно забавените плащания към пътно строителните компании инж. Ишев каза: "За мен е непонятно как толкова 
време след завършването на ремонта на магистрала Тракия още няма плащания". 
Той предложи всички плащания, които са свързани с пътното строителство и ремонта да бъдат публични, "за да е ясно 
кои са фирмите с протекции, на които се плаща и кои не са". 
Нужен е специален закон за "инхаус" договорите. Ако има нарушения и злоупотреба със стотици милиони долари, а няма 
наказани, всичко ще продължи по същия начин "до следващата кражба".  
"Виждаме, че има цели отсечки от автомагистрала "Хемус" които са изграждани без одобрение и разрешителни". Трябва 
да се намери начин тези отсечки да се узаконят, иначе трябва да се разрушат и след това отново да се строят, а това е 
безсмислено. Но трябва да се понесе отговорност за нарушенията и да се вземат мерки това да не се допуска повече, 
подчерта гостът. 
Трябва да се намери политическа воля за решаването на всички тези проблеми. "Разбираме, че проблемите се решават 
трудно, но трябват резултати. Вижда се "желание и оптимизъм" от новото правителство да се правят промени, но 
"повече от 50% от записаното в програмите на повечето министри не може да се свърши".  
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Ако държавите се изолират, интернет ще претърпи болезнена фрагментация 
Вени Марковски, председател на Интернет общество в България, във "В развитие" 
Не бива да се прекалява с опитите да се разпокъса интернет. Големият проблем ще настъпи именно при фрагментация на 
мрежата - ако всяка държава реши да се изолира и да ограничи достъпа на своите граждани до информационните 
ресурси и обратното. Но тук говорим за услугите, които се предлагат през интернет, а не за самата технология. Това 
каза Вени Марковски, съосновател на Интернет общество в България, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV 
Bulgaria с водещ Делян Петришки. 
"Трябва да се прави разлика между онази част от интернет, който потребителите не виждат (това е общуването 
между компютрите) и тази, която виждаме на екраните - социална мрежа, приложение и т.н.". 
Технологичната част на интернет се управлява по различен начин и тя трябва да работи през цялото време, всяка 
секунда. Ако тя не работи, тогава хората не само няма да имат достъп до информация, но няма да могат и да си купят 
билети за влак, за градски транспорт и т.н. Ако това не работи, ще доведе до огромни проблеми за всяка една държава, 
която е свързана с интернет. Не бива да се пипа тази технологично-техническа част на интернет.  
"На този етап дори трагичната война в Европа показва, че не може да се изолира една държава от интернет, 
защото интернет, като технология, като възможност за общуване на компютри по целия свят, е толкова 
навлязъл в целия свят, че изолацията означава да се създадат много повече проблеми, отколкото съществуват в 
момента".  
Първото учение, което бе проведено през 2015-2016 година в Русия, за да покаже какво би се случило ако страната бъде 
изключена от световната мрежа (тоест, те предполагаха, че "някой" може да ги изключи), показа, че никой не може да 
изключи Русия (или друга държава) от интернет, обясни гостът. "Има правени няколко опита от други държави да се 
самоизключат от интернет и резултатите са това по никакъв начин не повлиява на процесите, случващи се в дадена 
държава". 
"В Русия интернетът е много развит. Той е навлязъл във всички сфери на икономиката, обществения живот, 
културата. Те имат нужда от достъп до интернет и много искат да имат. Вече е късно да се мисли за  splinternet в 
смисъла на това една държава да се изолира от интернет".  
Относно призивите на Украйна Русия да бъде изолирана и от информационната мрежа гостът каза, че работата на 
организациите, които се занимават с координацията на домейни и IP адреси, е да поддържат интернет да работи, а не да 
го ограничават. Това не е в техните прерогативи.  
"Отдавна е взето решение, още 2005 година, че всички въпроси, свързани с този сегмент от интернет, който се 
намира на територията на определена държава, са от прерогативите на тази държава. Това е част от 
суверенитета на съответната страна. Всяка държава решава по отделно какво да прави с интернет на своята 
територия".  
Много българи са жертва на дезинформация и това поставя въпроса до каква степен хората трябва да имат достъп до 
информация, ако не могат да преценят какво е вярна и какво е невярна информация. 
При тоталитарните режими контролът на информацията дава предимства на управляващите, когато трябва да наложат 
едно или друго мнение. Но за щастие България е демократична държава и част от нещата, които правим в една 
експертна група към ЕК, е да се набляга на образованието с цел хората да се научат какво е информация, какво е 
дезинформация.   
Как работи "китайският интернет" и той изолиран ли е от световния?  
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Германия задейства извънреден план за осигуряване на енергийни доставки 
Правителството призова потребителите да ограничат енергийната консумация, когато е възможно 
Германия активира извънреден план, с който да помогне на най-голямата европейска икономика да се справи с 
намалените енергийни доставки на фона на растящите опасения, че Русия може да преустанови снабдяването с 
природен газ, съобщава Bloomberg. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/104946-shte-stane-li-po-spravedliva-tol-sistemata
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/104915-splinternet
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Правителството в Берлин инициира първата от трите възможни фази на плана да се справи със замразените енергийни 
доставки, заяви икономическият министър Роберт Хабек в сряда. Първата фаза включва интензивен мониторинг на 
потреблението на газ и резервите. 
Ходът става факт, след като Русия изиска плащанията на енергийните ѝ продукти да бъдат осъществявани в рубли, а не в 
евро или долари - настояване, което германските власти отхвърлиха. Основните енергийни доставчици на Германия 
предупредиха наскоро, че спорът може да доведе до сътресения. 
“Това е превантивно решение”, поясни Хабек. “Имаше няколко изявления от руска страна, че ако това се случи, 
доставките могат да бъдат преустановени”, добави той. 
Министърът отбеляза, че към момента енергийните доставки са осигурени и хранилищата на страната са запълнени на 
25%. 
В допълнение Германия ще създаде работна група, която ще се събира ежедневно, за да следи ситуацията, а министърът 
призова компаниите и потребителите да намалят енергийното си потребление, когато това е възможно. Правителствени 
представители също така ще разговарят с доставчиците на енергия и основните потребители, за да обсъдят как могат да 
приоритизират употребата на газ. 
В трета фаза на извънредния план Берлин ще се заеме с управлението на наличните енергийни доставки. 
 
√ ЕЦБ и Английската централна банка с общо предупреждение заради свръхзадлъжнялост 
Прекомерният или зле управляваният риск поет днес, посява семената на финансовата нестабилност утре, което 
в крайна сметка застрашава възстановяването 
По време на световната финансова криза научихме по трудния начин, че прекомерната задлъжнялост може да доведе до 
срив на икономиката - дори да не се намира директно в балансите на системните банки.  Научихме също така колко 
важни са стабилното управление, управлението на риска и контролът. За съжаление виждаме доказателства, че в някои 
части на банковата, а и по-широката финансова система, тези уроци се забравят, пишат Андреа Енрия и Сам Уудс за 
Bloomberg. 
Трябва да сме наясно: 2022г. не е 2006г. След световната финансова криза регулаторната рамка беше преработена, 
надзорът стана по-стриктен и по-обширен, капиталовите равнища на големите банки се увеличиха значително, а 
практиките им за управление на риска се подобриха. Въпреки пандемията от COVID-19  в последно време се наблюдава 
все по-голяма самонадеяност на някои финансови пазари, където поетият риск е по-голям от този в установените 
стандарти. Тъй като преминаваме през период на значителна икономическа и геополитическа несигурност, с 
предизвикателствата на инфлацията и руската инвазия в Украйна, които забавят икономическия растеж и увеличават 
волатилността, се изисква повече бдителност и предпазливост. 
Европейската централна банка и Английската централна банка наскоро посочиха две области, които будят особена 
загриженост: подкрепени с ливъридж заеми  и основна посредническа дейност. И двата сегмента на банковата дейност 
са глобални по своята същност, поради което двата органа продължават да обменят информация за практиките на 
банките и да действат във възможно най-тясно сътрудничество помежду си. 
Световният пазар на кредитиране с ливъридж премина през пандемията до голяма степен невредим, но банките трябва 
да внимават да не извадят погрешен извод от този епизод, че настоящите високи нива на ливъридж и минимална 
кредитна документация са разумни. Според нас те не са такива; и без широко разпространената свързана с пандемията 
подкрепа на икономиките от страна на държавните власти загубите вероятно щяха да бъдат значителни. 
През миналата година рисковете на пазара на заеми с ливъридж продължиха да се увеличават. Глобалното първично 
емитиране през 2021 г. постави нов целогодишен рекорд, с което за първи път глобалният обем на заемите с ливъридж 
надхвърли 4 трлн. долара. Успоредно с това стандартите за поемане на емисия и гаранциите за защита на кредиторите 
продължиха да се влошават. Нашата работа установи, че банките са увеличили поемането на риск в сектора в 
съответствие с развитието на пазара, дори когато рамката за управление на риска са изостанали. 
Освен това сме загрижени, че пазарът на кредитиране с ливъридж остава непрозрачен: неговият размер е предмет на 
значителна несигурност, а крайните носители на риска остават до голяма степен неизвестни. Възможно е тенденциите на 
риска да не са добре отразени в данните и следователно степента на натрупан риск да не е добре разбрана. Например 
пазарните данни могат да подценят нивата на ливъридж, тъй като разчитат на печалбите на кредитополучателите, 
завишени с така наречените "добавки" за бъдещо намаляване на разходите и други ефекти, които може да не бъдат 
постигнати. 
Тази седмица ЕЦБ се обръща към главните изпълнителни директори на банките, работещи в тази сфера, с молба да 
определят стабилни рамки за тенденция към поемане на риск и да намалят сключването на сделки с висок ливъридж, за 
да се придържат към насоките на надзора, които са в сила от 2017 г. насам. ЕЦБ също така следи отблизо участието на 
банките в Обединеното кралство в този бизнес, извършва стрес тестове на портфейлите на банките за кредитиране с 
ливъридж и прилага такси, когато е необходимо. 
По време на световната финансова криза банките инвестираха значително в управлението на ликвидния риск. Въпреки 
това фалитът на семейната компания Archegos през март 2021 г. подчерта, че освен ликвидните рискове на бизнеса, 
кредитните загуби от контрагенти също могат да бъдат много вредни, особено в среда на висока степен на задлъжнялост 
и концентрация. Случката показа, че при липса на достатъчно силно управление, култура на риска, бизнес стратегия и 
рамки за управление на риска експозициите на банките към хедж фондове и други небанкови финансови посредници 
могат да оставят на кредиторите тежки белези. От банките беше поискано да предприемат коригиращи действия относно 
констатирани несъответствия.  ЕЦБ разясни очакванията си към съответните банки и ще предприеме последващи 
действия с целеви прегледи и проверки на място в областта на управлението и контрола на кредитния риск. В по-широк 
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план банките следва да приложат извлечените поуки и в други области, в които са изложени на риск от търговски 
партньори - най-очевидно на енергийните и суровинните пазари. 
Прекомерният или зле управляваният риск поет днес, посява семената на финансовата нестабилност утре, което в крайна 
сметка застрашава икономическото възстановяване. Банките могат да очакват надзорните органи да работят с тях върху 
методите за управление на тези рискове. ЕЦБ и Английската централна банка са готови да направят необходимото, за да 
гарантират, че уроците от световната финансова криза няма да бъдат забравени дори когато преминаваме през други 
кризи като Covid и руската инвазия в Украйна, така че финансовата система да продължи да служи на останалата част от 
икономиката. 
 
√ Изходът от енергийната криза минава през децентрализираната възобновяема енергия 
Найджъл Поклингтън, гл. изпълнителен директор на "Good Energy", във "В развитие", 30.03.2022 
Енергийната криза събуди интерес към енергията от възобновяеми енергийни източници, който вече бе налице заради 
проблемите в климата. Това каза Найджъл Поклингтън, гл. изпълнителен директор на "Good Energy", в предаването "В 
развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова. Гостът коментира енергийната криза във 
Великобритания и последиците от нея, както и предварителните финансовите резултати на британския енергиен 
доставчик на зелена енергия Good Energy.   
"Великобритания има мрежа, която много напредна през последните години и в добри дни ние имаме възможност да 
предоставяме 40-50% от енергията в страната от възобновяеми източници, но сега цените са много високи и 
интересът от бизнеса и потребителите се повишава".  
Ние всички очакваме енергийната стратегия на правителството, която трябва да бъде факт през следващата седмица, за 
да видим какви са плановете за по-голяма енергийна независимост и безопасност, каза гостът. "Очакваме 
възобновяемите източници на енергия да играят все по-голяма роля. Великобритания има много голямо предимство, 
защото климатът на страната позволява значително добиване на енергия от вятърни генератори".  
Основният фокус на правителството на Великобритания е да се отговори на скока на енергоносителите. Използва се 
режим на пределната цена. Този петък 40-45% се вдигна тази пределна цена. Това означава, че 10 до 25% от приходите 
на домакинствата отиват за енергия, което е голям социален проблем, обясни събеседникът. "Обявени бяха някои мерки 
- ще бъдат намалени някои данъци, ще има отстъпки от енергийните сметки, което ще даде на всеки потребител 
намаление от около 200 паунда, които ще трябва да се изплатят някъде напред през годините. Но все още мерките са 
неадекватни за клиентите предвид размера на увеличението". 
Относно възможностите за децентрализирана енергия и собствено производство на бизнесите и домакинствата във 
Великобритания, както и за търсенето на подобни решения гостът сподели, че търсенето е нараснало с около 30% 
миналата година, задвижвано от климатичните проблеми". 
Но сега енергийните цени отново се покачват и перспективите са, че ще има някои данъчни облекчения за бизнесите, 
когато инвестират във възобновяеми източници. Ние също разчитаме на това, че ще се повиши търсенето на панели и в 
бизнес сектора, добави  Найджъл Поклингтън. 
"В момента соларните панели, които се инсталират по покривите на домовете прави хората сравнително 
независими и те са доволни от това. Енергията, която се произвежда става все по-достъпна".  
Искаме да помогнем на 1 милион бизнеси и домакинства значително да намалят въглеродния си отпечатък до 2025 
година, каза гостът. "Искаме да разрастваме по-малко бизнеса си с доставки, който среща доста регулаторни проблеми. 
По-скоро ще се насочим към услугите и ще разширим обхвата на децентрализираните си клиенти, както и клиентите, 
които са с електромобили. Ще изпълним основната мисия на компанията да живеем в един по-чист и зелен свят".  
Финансовите резултати на Good Energy са устойчиви, независимо от кризата в сектора на продажба на дребно във 
Великобритания. 28 компании фалираха, защото не можеха да купуват енергия, която да продават на пазарите. Да 
оцелееш в тази ситуация показва, че имаш силен бизнес. Приходите ни скочиха с 12% през миналата година, което е 
наистина много силен резултат. Трябваше да купуваме допълнително енергия през ноември и декември на много високи 
цени, това се отрази на резултатите. Но въпреки това ние имаме устойчив бизнес, който инвестира в бъдещето и 
очакваме да продължим с тази търговия, сподели събеседникът.   
По отношение на основните двигатели на този резултат гостът посочи, че при енергията се вижда влиянието на високата 
цена на газа. "Това е удар по една икономика, която се възстановява от Covid, има високо търсене, а цените растат. Това 
се влоши допълнително от опасенията от потенциалните действия на Русия в Украйна по това време. Цените на газа 
скочиха и той стана 6 пъти по-скъп, отколкото беше през предходната година. Великобритания произвежда 
електроенергията си основно от газ, а ние сме компания за възобновяема енергия и енергията, която се генерира от 
вятър също трябва да се конкурира на този пазар".  
Какви са цените на енергията от възобновяеми източници спрямо енергията от изкопаеми горива? Компанията 
вече няма нетни задължения и има силни позиции в кеш. Какви са плановете й за инвестиции? Какви видове 
възобновяема енергия осигурява чрез своите съоръжения компанията, освен вятърна и слънчева?  
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Газопровод между Израел и Турция може да диверсифицира енергийните доставки в Европа 
В момента се водят разговори, а през следващите месеци може да последват "конкретни решения" относно 
предложения маршрут 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/104960-vazobnovyaemata-energiya-kato-pat-kam-preodolyavaneto-na-energiynata-kriza
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Зад кулисите се обсъжда газопровод между Турция и Израел като една от алтернативите на руските енергийни доставки 
за Европа, но за постигането на каквато и да е сделка ще са необходими сложни маневри, твърдят правителствени и 
индустриални служители в двете страни. 
Идеята, замислена за първи път преди години, е да се изгради подводен газопровод от Турция до най-голямото 
израелско находище на природен газ - Левиатан. Газът ще постъпва в Турция и по-нататък в южноевропейските съседи, 
които искат да се диверсифицират от Русия. 
Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че сътрудничеството в областта на природния газ е 
"една от най-важните стъпки, които можем да предприемем заедно за двустранните връзки" и допълни, че е готов да 
изпрати високопоставена мисия в Израел, за да съживи идеята за газопровод, която се поддържа от години, припомня 
Reuters. 
Високопоставен турски служител заяви, в момента се водят разговори, а през следващите месеци може да последват 
"конкретни решения" относно предложения маршрут и участващите в проекта субекти. 
Представителите на индустрията обаче са по-предпазливи, като твърдят, че ограниченията в производството и 
геополитиката могат да доведат до спиране на плана. 
Находището Левиатан вече снабдява Израел, Йордания и Египет. Собствениците му - Chevron (CVX.N) и израелските 
фирми NewMed Energy и Ratio Oil (RATIp.TA) - планират да увеличат добива от 12 на 21 милиарда кубически метра 
годишно. 
За сравнение, през миналата година Европейският съюз е внесъл 155 млрд. куб. м руски газ, което покрива близо 40% от 
потреблението му. 
Израелският министър на енергетиката Карин Елхарар заяви в неделя, че все още предстои да бъдат обсъдени много 
въпроси, включително и финансовите. 
"Трябва да се установи, че това е икономически целесъобразно, което не е нещо очевидно", каза тя. 
Енергиен мост 
Израел и Турция се стремят да оставят зад гърба си десетилетие на дипломатически застой, обикновено по израелско-
палестински въпроси. Партньорството в областта на енергетиката би могло да бъде ключово, особено след като руската 
инвазия в Украйна накара Европа да бъде по-решителна в търсенето на алтернативи на енергийните си доставки. 
"В последно време се наблюдава сближаване с Израел и ние искаме неговият газ да преминава през Турция по пътя към 
Европа", каза друг турски служител. "Израел гледа положително на това, бяха проведени някои разговори и има желание 
да се направи това." 
Турция потребява около 50 милиарда кубически метра природен газ годишно и внася почти цялото количество, най-вече 
чрез тръбопроводи от Русия, Иран и Азербайджан. Тя е добре позиционирана като транспортен център в региона, където 
енергийната политика може да се разгорещи. 
"Турция представлява голям интерес както заради вътрешното си потребление, така и като канал за страните от Южна 
Европа", казва високопоставен служител в израелския газов сектор. 
Проблемът, казва служителят е, че вече има два предложени маршрута за допълнителните доставки от "Левиатан": през 
съществуващите заводи за втечнен природен газ в Египет или през планираното плаващо съоръжение за втечнен 
природен газ. 
"Ако Турция реагира бързо, тогава може да се стигне до трета алтернатива", каза служителят. 
Според израелски официални лица тръбопроводът ще бъде с дължина 500-550 км и ще струва до 1,5 млрд. евро, което го 
прави по-приемлив от предложения от EastMed тръбопровод на стойност 6 млрд. евро за свързване на Израел с Кипър, 
Гърция и Италия. 
Всяка подводна линия обаче ще трябва да пресича водите на Кипър, който Анкара не признава, или на Сирия, с която 
Анкара няма дипломатически отношения и подкрепя бунтовниците, воюващи срещу правителството в Дамаск. 
Това би могло да усложни строителството и финансирането, ако Турция има пряк дял в газопровода, казва Гьокхан 
Ярдим, турски консултант в газовата индустрия, който е работил по оценката на евентуалния газопровод в продължение 
на две десетилетия. 
Двете предишни оценки се основаваха на потоци от 8 до 10 милиарда кубически метра газ, а всичко по-малко може да се 
окаже неприложимо, каза Ярдим. 
 
√ Фед направи рецесията в САЩ неизбежна 
Намаляването на инфлацията ще бъде за сметка на работните места и икономическия растеж 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл направи две амбициозни твърдения за управлението на 
икономиката от страна на централната банка. На последната си пресконференция той заяви, че новата, по-толерантна 
към инфлацията рамка на паричната политика на Фед не носи отговорност за неотдавнашния рязък скок на 
потребителските цени. След това, през следващата седмица, той цитира три исторически примера - циклите на затягане 
през 1964 г., 1984 г. и 1993 г. - като доказателство, че Фед може да постигне "меко приземяване", забавяйки растежа и 
ограничавайки инфлацията, без да предизвика рецесия. 
Не съм съгласен и с двете. Прилагането на рамката стана причина Фед да изостане в борбата с инфлацията. Това на свой 
ред направи „твърдото приземяване” практически неизбежно, пише Бил Дъдли за Bloomberg. 
Съгласно рамката на паричната политика, въведена през август 2020 г., Фед трябва да се стреми към средногодишна 
инфлация от 2%. При настоящото възстановяване централната банка превърна това в по-конкретен ангажимент. Тя няма 
да започне да премахва паричните стимули, докато не бъдат изпълнени три условия: инфлацията е достигнала 2%; 
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очаква се инфлацията да се задържи за известно време; и заетостта е достигнала максималното равнище, съответстващо 
на целта за 2% инфлация. 
През юни написах, че това е грешка, защото паричната политика ще остане разхлабена, докато не започне прегряване. 
Охлаждането впоследствие ще изисква от Фед да увеличи лихвените проценти много по-бързо и повече, отколкото ако 
започне да ги повишава по-рано. Забавянето  вероятно ще доведе до значително понижаване на равнището на 
безработица под равнището, съответстващо на стабилна инфлация, което увеличава вероятността Фед да трябва да 
затегне достатъчно мерките, за да върне равнището на безработица с повече от 0,5 процентни пункта. През последните 
75 години всеки път, когато равнището на безработица се е повишавало толкова много, се е стигало до пълноценна 
рецесия. 
Този сценарий се разиграва сега. Пазарът на труда е "изключително затегнат" (по думите на Пауъл), инфлацията е далеч 
над целта на Фед, а централната банка едва сега започва да премахва извънредните парични облекчения. Пауъл 
обвинява за това лошия късмет - изненади като прекъсване на веригите за доставки, които длъжностните лица не са 
могли да предвидят. До известна степен той може и да е прав, но въпреки това Фед носи отговорност за това, че толкова 
бавно разпозна инфлационните рискове и започна да затяга политиката. 
Така че може ли Фед да поправи грешката си и да предизвика „меко приземяване”? Пауъл е прав, че централната банка 
затегна значително паричната си политика през 1965 г., 1984 г. и 1994 г., без да предизвика рецесия. В нито един от тези 
случаи обаче Фед не затегна политиката достатъчно, за да повиши равнището на безработица. 
1964: Лихвеният процент по федералните фондове се повишава от 3,4% през октомври 1964 г. до 5,8% през ноември 1966 
г., докато нивото на безработица намалява от 5,1% на 3,6%. 
1984 г.: Лихвеният процент по федералните фондове се повишава от 9,6% през февруари до 11,6% през август, докато 
равнището на безработица намалява от 7,8% до 7,5%. 
1993 г.: Лихвеният процент по федералните фондове нараства от 3% през декември 1993 г. до 6% през април 1995 г., 
докато безработицата намалява от 6,5% на 5,8%. 
 

 
 
Сегашната ситуация е много различна. Помислете за отправните точки: Равнището на безработица е много по-ниско 
(3,8%), а инфлацията е далеч над целта на Фед от 2%. За да се създаде достатъчен икономически вакуум, който да 
ограничи инфлацията, Фед ще трябва да затегне мерките достатъчно, за да повиши равнището на безработица. 
Това ни води до ключовия момент: Фед никога не е постигал „меко приземяване”, когато е трябвало да повиши 
значително безработицата. Нека погледнем правилото на Sahm за идентифициране на рецесии в реално време. Според 
това правило рецесията е неизбежна, когато тримесечната средна стойност на равнището на безработица се увеличи с 
поне 0,5 процентни пункта над най-ниската си точка през предходните 12 месеца. По-лошото е, че пълноценните 
рецесии винаги са били съпроводени от много по-големи увеличения: по-конкретно, през последните 75 години, не по-
малко от 2 процентни пункта. 
Фед трябва да коригира начина, по който прилага на практика рамката на паричната си политика. Той не трябва да чака 
пасивно, докато инфлацията надхвърли целевата стойност и пазарът на труда е изключително свит. Подобно крайно 
"търпение" го принуждава да натиска спирачките, увеличавайки вероятността от ранна рецесия. Освен това отговорните 
власти трябва да бъдат по-откровени по отношение на пътя напред: Намаляването на инфлацията ще бъде за сметка на 
работните места и икономическия растеж. 
 
√ Пазарът на никел остава почти изцяло парализиран   
Инвеститорите започват да задават въпрос дали Лондонската борса за метали ще запази водещата си роля в 
сектора 
Изтъргуваните обеми никел на Лондонската борса за метали продължават да се сриват след историческото покриване на 
къси позиции, което доведе до криза с ликвидността на пазара на една от най-важните индустриални суровини, пише 
Марк Бъртън за Bloomberg.   
Лондонската борса за метали (LME) спря търговията с никел и отмени трансакции за близо 4 млрд. долара по-рано този 
месец след като цените скочиха с 250% за под 2 дни. Целта беше да бъдат предпазени брокерите от огромните 
обезпечения, които дължаха Tsingshan Holding Group Co и останалите трейдъри с къси позиции. След хаотичните усилия 
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за възобновяване на търговията през последните 2 седмици никелът се луташе между горния и долния диапазон на 
новото дневно ограничения в цената, което трябваше да ограничи невижданата волатилност. 
Независимо от усилията, пазарът остава почти изцяло парализиран, дори в дните, в които цените се задържат в рамките 
на дневното колебание от 15%. 
През първия час от търговията във вторник бяха изтъргувани едва 210 лота, което е с близо 60% по-малко за това време 
на деня спрямо средното ниво за последните 90-дни преди търговията да бъде прекъсната.   
„Лондондската борса за метали има нужда никелът да се търгува няколко дни като истинска суровина,“ каза Колин 
Хамилтън, управляващ директор суровинни проучвания в BMO Capital Markets. 
Миналата седмица собственикът на Tsingshan Сиян Гуанда започна да купува договори на Лондонската борса за метали, 
за да намали огромните си къси позиции, но бизнесменът и неговите партньори намалиха само част от общите си къси 
позиции и все още държаха големи залози за падащи цени, съобщи Bloomberg миналата седмица . Много други 
промишлени компании и физически търговци също имат големи къси позиции на пазара. 
Намаляващата ликвидност представлява ескалираща криза за производители и потребители, които разчитат на борсата, 
за да хеджират своя ценови риск. 
 

 
 
Употребата на батериите за електрически превозни средства нараства бързо, а неликвидните условия за търговия на LME 
заплашват да влошат нестабилността на производителите на автомобили. Те и без това се борят със съкрушителен ръст в 
цените на метала използван за батерии от почти година. Стоманодобивната индустрия, която е другият голям потребител 
на никел също изнемогва заради поскъпването. 
По-важният въпрос сред основните потребители е дали 145-годишната борса все още е жизнеспособен ценообразуващ 
механизъм за индустриалните компании, които се стремят да хеджират ценовия си риск, както и за търговците и 
инвеститорите, които помогнаха за превръщането на никела в един от най-успешните на борсата договори. 
Тенденцията не се ограничава само до никела. Обемите на търговия намаляха значително на по-големите пазари на мед 
и алуминий след противоречивата намеса на LME по-рано този месец и кризата повдигна въпроси относно статута на 
борсата като световен еталонен пазар за фючърси. 
 
3e-news.net 
 
√ Депутатите от управляващото мнозинство не приеха предложението за Решение за допълнителни месечни вноски 
във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 
В същото време всички, включително и заместник-министъра на енергетиката Пламен Данаилов се съгласиха от 
необходимостта от подобна стъпка 
Депутатите от управляващото мнозинство в комисията по енергетика към Народното събрание не приеха предложението 
за Решение за допълнителни месечни вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) от 
производителите на електрическа енергия, внесено от Рамадан Аталай, Станислав Анастасов и Фатме Рамадан. В 
предложеното Решение в частност се предлага определени производители на електроенергия (в частност от ВЕИ с 500 
kW и над 500 кW) да заплащат допълнителни вноски само от приходите реализирани на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ) за периода април 2022 г. – декември 2022 г. Вноска по този механизъм не се предвижда за 
производителите използващи въглища и/или природен газ като първично гориво. В рамките на обсъждането стана ясно, 
че това обхваща и производителите на биогаз. 
Представителите  „Продължаваме промяната“, БСП и „Има такъв народ“ в енергийната парламентарна комисия 
поставиха редица въпроси от това как точно е избран процентът на облагане, защо са избрани само производителите на 
ВЕИ и то не всички и дори изразиха съмнение за нарушение на Конституцията. Те се усъмниха и,че предлаганият 
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механизъм може да бъде обект само на Решение на парламента. На противоположното мнение бяха народните 
представители от ГЕРБ, които се обявиха „за“ направеното предложение. Депутатът Аталай изглежда очакваше такова 
развитие и заяви, че е готов със законопроект, който ще внесе.  В рамките на дискусията се стигна и до остри реплики 
между депутатите и председателят Радослав Рибарски на няколко пъти отправи забележки. 
Смятам че решението, което е представено от мен и моите колеги закъсня достатъчно. Изчакахме. Управляващите бяха 
подканени от трибуната  да направят онези крачки които са необходими за намаляване на инфлацията като предприемат 
определени действия с които да се събират онези средства, които са необходими за компенсиране на бизнеса, посочи 
Аталай при представянето на Решението. Изчакахме и за компенсирането на общините и социалните домове. Смятам че 
правителството трябваше да намери възможност да предложи решение, посочи Аталай. Той посочи, че предложението е 
насочено към онези източници, за които не е необходимо да купуват и осигуряват суровина. 
Решението, което вие сте прочели гласи, че производителите на електрическа енергия от ВЕИ (както е според закона) от 
500 и над 500 kW от разликата между постигнатата средномесечна цена на пазар „ден напред“ на платформата на БНЕБ и 
определената прогнозна пазарна цена по групи, в зависимост от първичния енергиен източник да заплащат 
допълнителни ежемесечни вноски във ФСЕС. 
Изключени от този механизъм са производителите на електрическа енергия, ползващи за първично гориво въглища 
и/или природен газ, както и от биомаса, защото не реализират свръхпечалба поради разходите, свързани с парниковите 
емисии и цената на природния газ. Предложеното решение предвижда средствата да отиват във ФСЕС, „за да не може да 
отиват за закупуване на жито, а да покриват онези средства, които са необходими и описани в дейността и работата на 
ФСЕС“, каза Аталай. 
Според него, ако решението е било подето навреме инфлацията е нямало да е 10 %, както е сега, а 5 %. Той изрази 
убеденост, че независимо, че производителите от ВЕИ не биха искали да им се отнемат от средствата, все пак вътрешно 
са убедени от необходимостта за подпомагане на обществото. 
Аталай изрази увереност, че по най-бърз начин решението трябва да влезе в сила и да започне да се прилага, за да се 
съберат необходимите средства. 
Оказа се обаче, че депутатите не са на това мнение. По принцип те се съгласиха, че предложението е правилно. 
Поставени бяха редица въпроси. Припомняме обаче, че голяма част от тях са регламентирани в настоящия енергиен 
закон. 
Народният представител от „Продължаваме промяната“ Васил Стефанов, както се изрази "от юридическа гледна точка" 
изрази съмнение, че предложеното Решение е противоконституционно. В частност според него то не съответства на чл. 
60 от Конституцията на Република България. „На първо място в проекта е посочено точно определени производители да 
внасят допълнителни ежемесечни вноски във ФСЕС, които могат да се определят като такса или като данък“. В чл.60 от 
Конституцията на Република България обаче е предвидено плащането на данък от гражданите да става по закон 
„съобразно техните доходи и имущество“. 
„В този смисъл, независимо дали се касае за данък или такса те трябва да са законово установени, пък знаете че 
Решението не е нормативно. Друг проблем, който виждам е ретроактивното действие на таксата или данъка, както го 
определим и се опитаме да въведем“, посочи Стефанов. Проблем според Стефанов е и REPowerEU на ЕК за енергийната 
независимост и в частност сроковете. Позовавайки се на посочените причини, Стефанов посочи, че това са причините, 
поради които депутатите от „Продължаваме промяната“ не биха подкрепили този проект. „Най-основното е чл. 60 от 
Конституцията“, посочи още веднъж Стефанов. 
Рамадан Аталай пък бе категоричен, че не е в противоречие с Конституцията. 
Драгомир Стойнев от БСП изрази съгласие за необходимостта от допълнителни плащания, но според него това не може 
да стане само с предложеното от ДПС Решение, а чрез законови промени. „Наистина трябва да се предприемат стъпки. 
Наистина в някои сектори се направиха свръхпечалби“, констатира той като обърна внимание на малко по-страничен 
фактор, че например и цената на царевицата е станала 2000 лв. , а и „там трябва да се вземат мерки“ и посочи, че тези 
свръхпечалби наистина трябва да бъдат обложени. Той изрази притеснение по отношение на това как тези средства ще 
бъдат разходвани от ФСЕС, както и за кои производители ще се отнасят. Видя неяснота и по отношение на определените 
80 % допълнителни плащания. „Трябва ясно да се каже за кого важи този законопроект и кого изключва“, посочи 
Стойнев. „Трябва да вървим към закон, а не към решение“, каза Стойнев обосновавайки се с това, че никой не знае 
докога ще продължи това положение. „Като цяло това решение е добро, но не трябва да е решение“, заключи Стойнев и 
според думите му трябва да е за всички производители на електроенергия. 
Станислав Анастасов от ДПС от своя страна напомни, че предложението не се отнася производителите от ВЕИ, които са 
въвели енергийни обекти след първи януари тази година. Те не засягат и производители, които имат намерение да 
инвестират. 
Росица Кирова от ГЕРБ от своя страна коментира, че това е една кризисна мярка която да дава възможност от 
свръхпечалбите на производителите на електроенергия  да се подпомогне обществото. „Ако това е една кризисна мярка 
аз смятам, че трябва да подкрепим това предложение. С това обаче взимаме и от печалбата на АЕЦ „Козлодуй“, 
констатира тя. Но бе ясна че ще подкрепи предложението.  Та припомни, че в Решението има заложен краен срок. 
Владимир Табутов от „Продължаваме промяната изрази дори съмнение, че това Решение може да попречи за 
осъществяване на целите на ЕК за ВЕИ. Според него „КЕВР е институцията, която може да определи дали даден 
производител има свръхпечалба или не“, базирайки се на одобрените бизнес планове. 
Владислав Панев  от ПГ "Демократична България" изрази опасение, че предложението за Решение внася стопанска 
несигурност. "Ако сега инвестираш в нов проект и виждаш как се променят поставените условия, очевидно ще решиш, че 
в тази държава и условията по твоя проект след 10 години може да се променят също", коментира той. Панев добави, че 
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е хубаво, че новите проекти са по пазарни правила - над 30 киловата няма субсидии и стопански помощи. Трябва все пак 
да имаме едно на ум, че промяната в данъчното облагане през Решения на Народното събрание на едно четене внася 
стопанска несигурност не само за субектите, за които това решение се отнася, а за цялата стопанска среда“, каза той. В 
тази връзка, както се изрази той може да има решение, но само ако минава през закон. 
Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов от своя страна изрази становище, че това предложение трябва 
да се допълни. Нещо повече, от думите му стана ясно, че подобен ход ще е необходим предвид факта, че компенсациите 
за бизнеса за април са осигурени, но още отсега трябва да се мисли за месец май и след това, а и БЕХ изпитва 
затруднения.   
Както посочи Данаилов, в България цената за бита е най-ниската в Европа – 55 евро. „Тя все пак се компенсира по един 
или друг начин. Отделно цената за всички небитови потребители след компенсация за целия период е в рамките на 
около 230 лева за МВтч – средната цена за периода от октомври до февруари включително. За тази цел да бъдат 
компенсирани всички са отделени близо 3 процента от брутния вътрешен продукт на България. 
Отделно ФСЕС се използва и към момента за компенсиране високите цени на електроенергия. В тази връзка 
министерството принципно подкрепя допълването със средства на фонда, за да може да продължат компенсациите, ако 
има нужда. В тази връзка е и решението на ЕС – компенсациите да продължат дотогава, докогато трябва. В решението 
няма ограничение със срока“, посочи той. 
По отношение обаче на НЕК, понеже тя е включена в този проект на решение, Данаилов каза, че компанията е в добро 
финансово състояние, но има натрупани милиарди дефицити от предходни периоди. „В едни момент те трябва да бъдат 
компенсирани“, посочи той. Това, по думите му е един добър момент за такава стъпка. 
В същото време той посочи, че „Не става ясно как се третират ВЕИ с премия нула и над това. Отделно ВЕЦ с над 10 МВт са 
в съвсем друг режим и затова има доста въпроси как (Решението) ще се отрази на дружествата от БЕХ. „Да, АЕЦ е с много 
ниска себестойност, но в нея не са калкулирани редица разходи, включително и извеждането от експлоатация, а то е 
изключително скъпо“, коментира той. 
„По отношение на всичко горепосочено Министерство на енергетиката предлага да се доразвие предложението и се 
даде възможност да се определи процент на вноската, която да е едномесечна, или по-скоро да е тримесечна, защото 
това е по лесно, или този процент да бъде определян от КЕВР в зависимост от цените на пазара и при равно третиране на 
всички производители по технология като се диференцира вноската в зависимост от технологията и необходимите 
разходи за поддръжка и работа. Да се прецизира и необходимостта от тези средства и дали няма нужда от законови 
промени за ФСЕС“, каза заместник-министъра. Правейки сравнение с подобното решение в Румъния той посочи, че там 
се облагат не приходите, а печалбата. 
От думите на заместник-министъра на енергетиката на практика стана ясно, че подобно решение има място. 
„Компенсациите са до месец април. През април трябва да се вземе решение как ще се продължи от месец май нататък. 
Една от възможностите е да се продължат компенсациите, но е трудно за БЕХ да осигурява самостоятелно средствата без 
допълнителна помощ от държавния бюджет или от други участници на енергийния пазар“, посочи Данаилов. 
Несъгласие с подобно решение обаче изразиха представителите на ВЕИ сектора, както и от АТЕБ. Както стана ясно обаче 
правителството също мисли в посоката, в която е направеното предложение на Рамадан Аталай и  със сигурност 
развръзка предстои. 
 
√ Производствената инфлация се забавя до 32.3% през февруари 
За януари НСИ отчете нарастване на цените на производител с 32.6% на годишна база 
Общият индекс на цените на производител през февруари 2022 г. нараства с 32.3% в сравнение със същия месец на 2021 
година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 
81.8%, в преработващата промишленост - със 17.9%, и в добивната промишленост - с 9.7%, сочат обявените данни от НСИ. 
Месец по-рано, за януари 2022 година националната статистика отчете поскъпване на индустриалното производство с 
32.6 на сто, което беше и исторически рекорд откакто през 2001 г. започва да се води тази статистика. Преди това НСИ 
отчиташе производствена инфлация съответно:  от 30.8% през декември, 31% през ноември, когато бе установен първият 
за миналата година исторически рекорд. 
На годишна база през февруари 2022 година в преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: 
производството на химични продукти - с 30.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 
26.1%, и в производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 24.8%. 
На месечна база, спрямо януари 2022 година, Общият индекс на цените на производител през февруари 2022 г. се 
увеличава с 1.0%, като повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.7%, и в добивната 
промишленост - с 2.3%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия 
и газ - с 2.4%. 
По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на хартия, картон 
и изделия от хартия и картон, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с по 4.7%, и 
производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 3.0%. Понижение на цените е отчетено при 
производството на химични продукти - с 0.7%. 
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния 
месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%, 
а повишение се наблюдава в добивната промишленост - с 2.6%, и в преработващата промишленост - с 2.4%. 
По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост е отчетено при: печатната дейност и 
възпроизвеждането на записани носители - с 5.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 3.8%, 
и производството на основни метали - с 3.2%. 
Намаление се наблюдава при производството на химични продукти - с 1.9%, при производството на облекло - с 0.3%, и 
при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.1%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2022 г. нараства с 40.5% в сравнение със същия 
месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - със 77.9%, в преработващата промишленост - с 20.2%, и в добивната промишленост - с 11.3%. 
Спрямо февруари 2021 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на 
химични продукти - с 49.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 33.5%, и 
производството на основни метали - с 32.9%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2022 г. се увеличава с 2.9% спрямо 
предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 19.8%. 
 
√ Над 41 млрд. евро е достигнал външният дълг през януари 
На година база, спрямо януари 2021 година брутният външен дълг се е повишил със 7.2 процента или с близо 2.8 млрд. 
евро 
Брутният външен дълг на България в края на януари 2022 г. възлиза на 41.675 млрд. евро (55,5 на сто от прогнозния 
брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка (БНБ) на сайта си. На годишна база външният дълг 
нараства с близо 2.8 млрд. евро (7.2 на сто) повече в сравнение с края на януари 2021 г. 
Тази разлика най-вероятно ще се стопи частично през март, тъй като Министерство на финансите извърши плащания по 
емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации на обща стойност 1.376 млрд. евро, от които 1.250 млрд. евро 
погашения и 126.325 млн. евро лихви. 
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Според информацията на финансовото ведомство, в резултат на извършените дългови операции през настоящия месец, 
държавният дълг на България ще се редуцира със 748.0 млн. евро  - от 15.962 млрд. евро в края на 2021 г. на 15.214 млрд. 
евро в края на март 2022 година. Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния 
вътрешен продукт с близо 2.7 процентни пункта съответно от 23.5 % на 20.8%. 
Вижте още: Министерството на финансите погаси седемгодишна емисия еврооблигации на стойност 1.25 млрд. евро 
Условието това да се случи е, ако правителството не тегли нови заеми, както от вътрешния пазар на ДЦК, така и от 
международните. Да припомним, че според приетия държавен бюджет за 2022 година правителството може да пласира 
държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще 
са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на 
бюджетния дефицит. 
Структура на дълга 
В края на януари 2022 г. краткосрочните задължения са 6701.5 млн. евро (16.1% от брутния дълг, 8.9% от БВП) и се 
увеличават с 945.1 млн. евро (16.4%) спрямо края на януари 2021 г. (5756.4 млн. евро, 14.8% от дълга, 8.5% от БВП). 
Дългосрочните задължения възлизат на 34 974.3 млн. евро (83.9% от брутния дълг, 46.6% от БВП), като се увеличават с 1 
845.7 млн. евро (5.6%) спрямо края на януари 2021 г. (33 128.5 млн. евро, 85.2% от дълга, 48.8% от БВП). 
 

 
 
Към края на януари 2022 г. 26 636.8 млн. евро (63.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една 
година. 

https://3e-news.net/bg/a/view/31954/ministerstvoto-na-finansite-pogasi-sedemgodishna-emisija-evroobligacii-na-stojnost-1-25-mlrd-evro
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В евро са деноминирани 82% от брутните външни задължения, при 84.4% година по-рано. 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на януари 2022 г. е 8214.7 млн. евро (10.9% от БВП). 
Спрямо края на януари 2021 г. (7995.2 млн. евро, 11.8% от БВП) той се увеличава с 219.5 млн. евро (2.7%). 
Външните задължения на Централната банка са 1928.2 млн. евро (2.6% от БВП). Те се повишават с 1099.1 млн. евро 
(132.6%) спрямо края на януари 2021 г. (829.1 млн. евро, 1.2% от БВП). 
Външните задължения на сектор Други парични финансови институции4 са 4880.5 млн. евро (6.5% от БВП). Те се 
увеличават със 780.9 млн. евро (19%) спрямо края на януари 2021 г. (4099.6 млн. евро, 6% от БВП). 
Външните задължения на Други сектори са 12 768 млн. евро (17% от БВП). Те нарастват със 738.6 млн. Евро (6.1%) спрямо 
същия месец на миналата година (12 029.3 млн. евро, 17.7% от БВП). 
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13 884.4 млн. евро (18.5% от БВП) в края на януари 2022 г., което е с 47.3 
млн. евро (0.3%) по-малко в сравнение с края на януари 2021 г. (13 931.7 млн. евро, 20.5% от БВП). То е с най-значителен 
дял в структурата на външния дълг – 33.3% към края на януари 2022 г., при 35.8% година по-рано. 
Общият нетен поток 
за януари – декември 2021 г. е положителен, в размер на 2523.4 млн. евро (3.7% от БВП) при положителен поток от 
2795.4 млн. евро (4.6% от БВП) за януари – декември 2020 г. 
Нетният външен дълг в края на декември 2021 г. е отрицателен в размер на 19 828.4 млн. евро (29.2% от БВП), като 
увеличава отрицателната си стойност с 3889.5 млн. евро (24.4%) спрямо края на декември 2020 г. (отрицателна стойност 
от 15 938.8 млн. евро, 26% от БВП). Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 
6041.1 млн. евро, 10.8%) в сравнение с това на брутния външен дълг (с 2151.6 млн. евро, 5.4%). 
 
√ Булгартрансгаз“ стартира обществена поръчка за газохранилището в Чирен за 133 млн. 694 хил. лв. 
„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка за проектиране, доставка на материали, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ Чирен, съобщиха от дружеството. 
 „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява още една открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с 
разширението на подземното газово хранилище „Чирен“. Проектът е от стратегическо значение за подобряване на 
енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона.  
В обществената поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите 
материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ 
Чирен“- сондажен фонд“ са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни 
съоръжения - десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажи, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от 
експлоатационните сондажи с нова компресорна станция. Чрез изграждането на съоръженията ще се създаде техническа 
възможност за поетапно разширение на хранилището в Чирен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност и 
ще се увеличат капацитетните му възможности. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 (сто тридесет и три милиона шестстотин 
деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС. 
За част от дейностите по изпълнение на договора е предвидено разсрочено плащане за 24-месечен период, като 
съответният процент на оскъпяване във връзка с него е лимитиран до 3% за всеки 12-месечен период и следва да бъде 
офериран от участниците в процедурата. 
Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение 
на дейностите от предмета на поръчката, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото 
плащане. 
Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със собствени средства на ‚Булгартрансгаз“ ЕАД, 
както и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за 
свързване на Европа. 
От 2013 г.  разширението на ПГХ „Чирен“ е със статут на „проект от общ интерес“ и е част от всички списъци на такива 
проекти за Европейския съюз, изготвяни съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 г. Проектът е приоритетен и в рамките на 
Инициативата "Три морета". 
Проектът е включен в Енергийната стратегия на Република България и е неразделна  част от инфраструктурата, 
допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната, заедно с проектите за 
модернизацията на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, терминалът за втечнен газ край Александруполис и 
интерконекторите със Сърбия и Гърция. 
Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 23:59 ч. на 04.05.2022 г. 
Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/196187  
 
√ Понижение с 33.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 209.51 лв. за MWh с ден за доставка 31 
март 2022 г. 
За пореден ден цената на БНЕБ e е най-ниска в Европа 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 209.51 лв. за MWh и обем от 92 220.00 MWh с ден за доставка 31 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 33.5 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия, а постигнатата стойност е най-
ниска в Европа. 
Търгуваният обем остава близо до рекордните нива през последните дни. 
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 255.89 лв. за MWh, при количество от 49 612.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 607.80 MWh) е на цена от 163.12 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 104.52 лв. за MWh и количество от 3361.9 MWh. 
Най-ниската стойност от 103.97 – 103.95 лв. за MWh е отчетена за времето 02 – 03 часа (3363 – 3372.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за времето от 07 часа – 11 
часа – 293.7 лв. за MWh при количество от 4120.8 – 4439.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава рязко – до 6.38 лв. за MWh при количество от 
2825.2 MWh. 
Спрямо стойността от 314.86 лв. (160.99 евро) за MWh за 30 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 31 март 2022 г. намалява до 209.51 лв. за MWh (спад с 33.5 %) по данни на БНЕБ или 107.12евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
Постигнатата стойност на БНЕБ остава отново най-ниска от проследяваните европейски електроенергийни борси, 
въпреки че и при тях е отчетено понижение – от 3.2 % (255.65 евро за MWh) до 22.8 % (209.19 евро за MWh ) в Германия. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 622.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 300.28 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 (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     33,95%   2164.3 
Кондензационни ТЕЦ   42,25%   2693.12 
Топлофикационни ТЕЦ   4,87%   310.75 
Заводски ТЕЦ    2,20%   140.51 
ВЕЦ     0,13%   8.22 
Малки ВЕЦ    2,29%   145.94 
ВяЕЦ     3,17%   202.18 
ФЕЦ     10,43%   664.95 
Био ЕЦ      0,70%    44.39 
Товар на РБ        4150.02 
Интензитетът на СО2 е 402g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България втори пореден ден е с най-ниски цени на електроенергията в Европа при сегмента "Ден напред" 
Румънската OPCOM затвори при цена от 156,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 222,38 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цените на енергийните борси започват да се понижават с настъпването на пролетта. В последните няколко дни България, 
Румъния и Полша са лидери по ниски цени на електроенергията, докато в Западна Европа все още цените остават 
сравнително високи. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 156,08 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 31 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 200,31 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 111,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 347,29 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и 
тя ще бъде 3,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 887,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 31 март ще бъде 222,38 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 143,25 гвтч. Максималната цена ще бъде 282,68 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена 
ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 188,75 евро/мвтч.  
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 31 март е 217,72 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 234,16 евро/мвтч. Най-високата цена от 347,29 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 
ч тя ще бъде 120,08 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 741,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 31 март на Словашката енергийна борса е 217,72 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 347,29 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 120,08 евро/мвтч. 
Базовата цена на Чешката енергийна борса е 210,11 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя ще е 324,23 
евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 120,08 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 31 март е 227,57 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
240,45 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 250,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 347,29 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 156,11 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 209,19 евро/мвтч на 31 март. Пиковата цена ще бъде 220,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 384 759,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 324,23 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 120,08 евро/мвтч. 
 
√ Българите в дъното на класацията по базови цифрови умения, само румънците са след нас 
Средно в ЕС всеки втори гражданин притежава поне такива познания, у нас са 31% 

https://3e-news.net/bg/a/view/32025/ponijenie-s-33-5-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-209-51-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-31-mart-2022-g


24 

 

България е в дъното на класацията по дял на населението, което има поне базови цифрови умения. Това показват 
данните на Евростат за 2021 г. Единствената държава, която отчита по-лош резултат, е съседна Румъния. Пред нас, но с 
доста по-добър резултат, са поляците. 
Според данните на европейската статистика през 2021 г. делът на хората в ЕС на възраст от 16 до 74 години, които са 
имали поне основни общи дигитални умения, е най-висок в Нидерландия и Финландия, като и в двете 79% от 
населението притежава такива. На следващото място се нарежда Ирландия със 70 на сто граждани с поне базови 
цифрови умения. От друга страна на таблицата, както стана ясно, сме ние, румънците и поляците. В северната ни съседка 
е отчетен най-ниският дял на хора с минимални дигитални умения – 28%. След това е България с 31 на сто, а в Полша 43% 
от гражданите имат базови или по-високи способности в цифровата сфера. 
Средният за ЕС процент е 54. Точно толкова са и хората с базова цифрова грамотност в Белгия. 
Показателите за дигитални умения са едни от ключовите за ефективност в контекста на настоящото Десетилетие на 
цифровизацията, което бе обявено за такова от ЕС с цел улесняване и ускоряване на цифрова трансформация. 
Програмата „Цифров компас“ на Общността цели до 2030 г. 80% от гражданите на ЕС между 16 и 74-годишна възраст да 
имат поне основни дигитални умения. 
 
√ Канцлерът на Германия е заявил в разговор с Путин, че заплащането за газа ще е в евро 
Канцлерът на Германия Олаф Шолц в телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин е заявил, че немските 
компании ще заплащат доставките на газ от Русия в евро. Това е съобщил представителят на немското правителство 
Щефен Хебещрайт. 
Той е отбелязал, че разговорът се е състоял по инициатива на руската страна, а Путин е уведомил Шолц, че от 1 април по 
руското законодателство доставките на газ за Европа трябва да се плащат в рубли. 
„В същото време той (Путин) подчерта в разговор, че нищо няма да се промени за европейските партньори по 
договорите. Разплащанията ще се извършват изключително в евро и, както обикновено, ще бъдат преведени в 
Газпромбанк, която не е засегната от санкции. Банката ще конвертира парите в рубли. В този разговор канцлерът Шолц 
не даде съгласие, а само поиска писмена информация, за да разбере по-добре процедурата", каза Хебещрайт пред 
репортери. Той добави, че споразумението на Г-7, както и преди, "остава в сила: енергийните доставки ще се плащат 
изключително в евро и долари", информират чуждите медии. 
Информацията се потвърждава и от руски агенции. Според тях "промяната в процедурата за разплащане се въвежда 
поради факта, че в нарушение на международното право валутните резерви на Банката на Русия са били замразени от 
страните-членки на ЕС" Отбелязва се, че взетото решение не трябва да води до влошаване на договорните условия за 
европейските компании, внасящи руски газ. 
Договорено е експерти на двете страни допълнително да преговарят по този въпрос. 
По-рано бе съобщено, че руският президент е разговарял по този въпрос и с премиера на Италия Марио Драги и също е 
разяснил схемата на разплащане. 
 
Мениджър 
 
√ Понижения на фондовите борси в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно понижения в ранната търговия в сряда 
след три поредни сесии на ръст, докато инвеститорите следят мирните преговори между Русия и Украйна в Истанбул, 
пишe Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,67 пункта, или 0,58%, до 459,42 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 179,38 пункта, или 1,21%, до 14 640,95 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
5,15 пункта, или 0,07%, до 7 542,4 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 56,26 пункта, или 0,83%, до 6 735,9 
пункта. 
„Макар че оптимизмът по отношение на мирните преговори между Русия и Украйна в Истанбул засили апетита за риск 
вчера, липсата на осезаеми резултати от преговорите вероятно ще заглуши апетита за риск днес“, посочват икономистите 
на UniCredit в бележка до своите клиенти. 
Според британското разузнаване някои руски части, претърпели тежки загуби в Украйна, са били принудени да се 
изтеглят в съседен Беларус. 
Зависимите от суровините сектори обаче се задържаха н зелената територия като общият индекс SXEP на петролните и 
газови компании се повиши с 2,51%, а индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се повиши с 
1,13%. 
Като се има предвид нарастването на цените на суровините от началото на войната, енергийните акции са поскъпнали с 
3% този месец, докато минно-добивния сектор е напреднал с повече от 5% - надминавайки ръста STOXX 600 от 1,5% през 
същия период. 
Анализаторите от BCA Research обаче казаха, че европейските акции може да навлязат в турбулентен период. 
„Провал в преговорите (между Русия и Украйна) може да предизвика още един спад на акциите и да стимулира 
бягството към убежище, което би било от полза за по-защитните американски акции за сметка на тези от еврозоната“, 
казаха те. 
По-рано днес Германия задейства днес първото ниво на кризисния си план за подсигуряване на доставките на природен 
газ, подготвяйки се за потенциално спиране на потоците от Русия. 
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Акциите на производителя на телекомуникационно оборудване Ericsson поевтиняха, след като инвеститори публично 
смъмриха главния изпълнителен директор Борхе Еколм и неговия борд заради скандал, включващ потенциални 
плащания към Ислямска държавa в Ирак от 2018 г. 
Цената на книжата на британската компания John Menzies нарасна с 3,91%, след като тя се съгласи да бъде придобита от 
кувейтската фирма Agility за близо 750 милиона долара. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт записаха повишения във вторник, докато търговците следяха мирните преговори между 
Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 338,3 пункта, или 0,97%, до 35 294,19 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 56,08 пункта, или 1,23%, до 4 631,6 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 264,73 пункта, или 1,84%, до 14 619,64. пункта. Това бе четвърта 
поредна сесия на ръст за Dow и S&P 500. 
Сред големите печеливши във вторник бяха акциите от автомобилния сектор, като тези на Ford и GM поскъпнаха 
съответно с 6,48% и 4,61%. Добро представяне  регистрира и туристическият сектор, където цените на книжата на Caesar’s 
Entertainment и American Airlines се повишиха с 5,66% и 4,97%. 
В технологичния сектор акциите на Netflix и Snap се повишиха с 3,52% и 4,53%. Цената на книжата на производителя на 
ваксини срещу COVID-19 Moderna се повиши с 4,37%, след като американските регулатори одобриха допълнителни 
бустерни дози за хората на възраст 50 години и нагоре. 
Инвеститорите продължиха да следят и пазара на облигации, където доходността по 5-годишните американски 
държавни ценни книжа надмина няколкократно тази по 30-годишните – инверсия, която предизвика страхове от 
рецесия. 
Спредът между доходността на 2-годишните  и 10-годишните облигации, който е считан за по-добър индикатор за 
предстояща рецесия, също се сви до ниво, което е опасно близо до инверсия. Някои източници смятат, че кривата се е 
обърнала, но данните на Си Ен Би Си показват, че това не се е случило. 
Историята обаче показва, че дори когато кривата на доходността правилно прогнозира рецесия, реализирането на тази 
прогноза може да отнеме повече от година. 
Нарастващата надежда за прекратяване на огъня между Русия и Украйна изглежда подпомогна настроенията на 
инвеститорите във вторник. Заместник-министърът на отбраната на Русия Александър Фомин каза във вторник, че 
страната „драстично“ ще намали военната активност близо до украинската столица Киев. 
Инвазията в Украйна, заедно с по-агресивната политика на Федералния резерв, доведе до труден старт на новата година 
за акциите. Въпреки това, S&P 500 вече се е възстановил с близо 11% от 14 март. 
На корпоративния фронт акциите на FedEx поскъпнаха с 3,70%, след като компанията съобщи, че основателят й Фред 
Смит ще се оттегли от поста на главен изпълнителен директор на 1 юни. Цената на книжата на гиганта в 
здравеопазването UnitedHealth Group се понижи с 0,48%, след като той обяви сделка за придобиване на LHC Group за 
$170 на акция, като акциите на по-малката компания нараснаха с 5,93% 
Повишения в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския завършиха сесията в сряда предимно в зеления сектор, 
поведени от ралито на китайските акции, предаде Си Ен Би Си.   
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 62,66 пункта, или 1,96%, до 3 266,6 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 53,14 пункта, или 2,55 %, до 2 137,61 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 304,4 пункта, или 1,39%, до 22 232,03 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на подразделението за електрически автомобили на строителния предприемач Evergrande поевтиняха с 10,80% при 
подновяването на търговията им днес. Търговията с книжата на компанията майка China Evergrande Group все още е на 
пауза. 
Листнатите в Хонконг акции на стрийминг платформите Kuaishou и Bilibili поевтиняха с 6,24% и 2,48%, след като 
„Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Пекин обмисля нови рестрикции за сектора. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 225,17 пункта, или 0,8%, до 28 027,25 пункта, 
докато цената на книжата на телекомуникационната фирма KDDI се понижи с 4,12%   
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 5,67 пункта, или 0,21%, до 2 746,74 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 50,2 пункта, или 0,67%, до 2 746,74 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,10 пункта, или 0,66%, до 622,76 пункта. BGBX40 се повиши с 0,76 пункта, или 0,53%, до 145 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,26 пункта, или 0,31%, до 736,90 пункта. BGREIT записа ръст от 0,22 пункта, или 0,13%, до 1712,64 
пункта. 
 
√ Кристин Лагард: Цените на храните и енергията в еврозоната трябва ще спрат да растат 
Цените на храните и енергията в еврозоната трябва да спрат да се покачват, което трябва да ѝ помогне да избегне 
комбинацията от стагнация на икономическия растеж и високата инфлация, от която се опасяват икономистите. Това 
заяви вчера председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
Инфлацията в Испания достигна 9,8% този месец и се очаква да надхвърли 7% в най-голямата икономика в блока – 
Германия, поставяйки еврозоната пред ново изпитание. 
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Лагард заяви, че прогнозите за инфлацията са „гъвкави“, тъй като продължаващата война в Украйна принуди 
икономистите постоянно да преразглеждат икономическите си прогнози. 
Тя очаква цените на енергията и храните, които достигнаха нови върхове след нахлуването на Русия в Украйна, да се 
стабилизират, макар и на високи нива. 
„Знаем, че ще станем свидетели на по-висока инфлация тази година, няма съмнение за това“, каза Лагард. „Виждаме, че 
някои от онези фактори, които днес подхранват инфлацията, особено при енергията и храните, ще останат високи. Ние 
обаче не очакваме те да продължат да растат“, коментира тя по време на събитие, организирано от централната банка на 
Кипър. 
Тя призна, че еврозоната е изправена пред по-бавен растеж и по-висока инфлация, но заяви, че регионът на единната 
валута може да избегне „стагфлация“, която тя определи като „икономическа рецесия на устойчива основа и висока 
инфлация, която продължава да расте“. 
ЕЦБ съкращава размера на програмите си за закупуване на активи на фона на високата инфлация, но за разлика от 
Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка все още не е предприела мерки за увеличение на лихвите. 
Лагард заяви, че промените при лихвите ще се извършват постепенно, за да се управлява несигурността, породена от 
войната в Украйна. Тя отново каза, че увеличение на лихвите може да има едва след прекратяване на нетните покупки в 
рамките на програмата APP. 
 
√ Петролът поевтиня с над 4%, докато САЩ обмислят рекордно освобождаване запаси 
Цените на петрола се понижиха с повече от 5 долара за барел в ранната търговия в четвъртък на фона н новините, че 
Съединените щати обмислят освобождаването на до 180 милиона барела от своя стратегически петролен резерв (SPR), 
предаде Ройтерс. Това би било най-голямото освобождаването на петролни запаси в близо 50-годишната история на SPR. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 5,20 долара, или 4,58%, до 108,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 5,89 долара, или 5,46%, до 101,9 долара за барел. 
По-късно днес президентът на САЩ Джо Байдън ще даде разяснения относно действията на администрацията му, 
насочени към понижаване на цените на бензина, които достигнаха рекорди нива след началото на инвазията на Русия в 
Украйна. 
„Ако се окаже, че е освобождаването наистина е толкова голямо, това би било значително и със сигурност ще помогне 
в  известна степен за запълване на недостига, макар и не за пълното му компенсиране“, каза Уорън Патерсън, 
ръководител на стратегията за суровини в ING, визирайки информацията за освобождаването на до 180 милиона барела 
Страните членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) трябва да се срещнат в петък, за да вземат решение 
за колективно освобождаване на петрол, каза днес говорител на министъра на енергетиката на Нова Зеландия. 
Новината за потенциалното освобождаване на петрол от САЩ засенчи срещата, насрочена за по-късно днес между 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, включително Русия. Очаква се групата, 
известна като ОПЕК+, да се придържа към споразумението си за постепенно увеличаване на производството на петрол. 
„Освобождаването на петрол от САЩ може да бъде ефективно за намаляване на голямата волатилност и ограничаване 
на резките възходящи движения на цените, но тъй като ОПЕК+ все още не желае да увеличи производството, пазарът се 
нуждае от дългосрочно решение“, каза Автар Санду от Phillip Futures. 
Петролът поскъпна с около 3% в сряда на фона на опасения за доставките, тъй като мирните преговори за прекратяване 
на войната между Русия и Украйна са в застой. 
Русия е вторият по големина износител на петрол в света и санкциите, наложени в отговор на инвазията, нарушиха 
доставките от страната. 
В началото на март администрацията на Байдън заяви, че ще продаде 30 милиона барела от стратегическите резерви 
като част от глобалното освобождаване на 60 милиона барела за по-ниски цени. 
През ноември САЩ обявиха план за освобождаване на 50 милиона барела от SPR, предимно чрез борси. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Великденски пакет - за пенсионери сигурни добавки, а може да има пари и за други заради скъпата трапеза 
в. Телеграф - Бункерът на властта под римската улица 
в. Труд - Удря ни торнадо с цените 
в. Труд - Маските падат, ваксините остават 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Фирми от списъка на Кьовеши, завъртени през едни и същи собственици, купуват техника с европари с 
проекти под индиго 
в. 24 часа - 500 млн. лева за ремонти на язовири от държавната "Монтажи" стигнаха в прокуратурата 
в. 24 часа - 100 хил. с BG паспорт в РСМ, а само 3500 са се преброили като българи 
в. 24 часа - Договор за 418 млн. за удълбочаване на морето до пристанището на Доган разследва МВР 
в. 24 часа - "Файненшъл таймс" освети Gemcorp с онзи 1 млрд. за енергетиката ни - през 2014 г. тръгнала с руски пари, но 
от 2020 г. вече ги няма 
в. Телеграф - Газът с 13% нагоре, парното замръзва за месец 
в. Труд - Плащат половината от парите на пътищарите 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниел Митов, депутат, зам.-председател на ГЕРБ: Ако не беше "Балкански поток", щеше да пресъхне изцяло 
българският транзит на газ 
в. Телеграф - Ловецът на педофили Ален Симеонов: Първият хванат е учен, искаше брутални неща от момче на 13 г. 
в. Труд - Александър Симидчиев, зам.-председател на здравната комисия в НС, пред "Труд": Всеки пети има изменения 
след COVID  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ядрена бомба в информационната война за Украйна е заредена 
в. Телеграф - Държавата да се заеме с подземния град 
в. Труд - Първи резултати от стрестеста в Украйна 
в. Труд - Вредните коалиции 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 март 2022 г. 
София 

- От 10.00 до 19.00 часа „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Хиподрума“ 
- От 10.30 часа в ГД „Национална полиция“ ще бъде представен годишният отчет на главната дирекция 
- В 11.00 ч. на 2-ия етаж на Националната библиотека предстои официално откриване на кът на Словакия от 

директора на Библиотеката и посланика на Словакия в България 
- В 17.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека ще бъде представен сборникът „Приноси към 

българската ориенталистика. 110 години отдел „Ориенталски сбирки на Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ 

- От 14.00 часа президентът Румен Радев ще присъства на обучение на ученици от столични училища на Полигона 
за обучение по защита при бедствия, аварии и кризи в район Панчарево. По време на посещението Румен Радев 
ще се запознае и с дейността на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община. Ще бъдат 
представени функциите на полигона, методите за обучение на ученици и аварийно-спасителните методи при 
различни аварийни ситуации. 

- В 18.00 часа в хотел „Хаят“ ще се състои официалната церемония за връчване на наградите „Инвеститор на 
годината“ 2021 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в Съдебна палата – Бургас административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас 
съдия Росица Темелкова организира брифинг, по време на който ще направи отчет на разгледаните дела от 
Окръжен съд – Бургас през 2021 г. и ще набележи мерки за подобряване работата на съда 

- От 16.00 до 18.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти 5“ ще се проведе открита приемна със 
съветниците на партията в Бургас 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе заседание на Общински съвет – Ловеч 
*** 
Стара Загора 

- В 12.30 часа в пресклуба на БТА ще бъде дадена пресконференция от кмета на Община Стара Загора Живко 
Тодоров, Илия Кръстев, председател на AIBEST и началникът на отдел „Инвестиции“ в местната администрация 
Росица Райкова 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- От 1 април без маски - време ли е да се върнем към нормалността - главният държавен здравен инспектор доц. 
Ангел Кунчев 

- Предложенията за военно - техническата помощ за Украйна - за параметрите и политическите позиции 
- Прогнозите за цената на газа - с колко ще поскъпне синьото гориво 
- Да спасяваш човешки животи - разказът на комисар Дарин Димитров, ръководил операцията при евакуирането 

на моряците от кораба Вера-Су 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Ще се разберат ли партиите в управлението за изпращане на военна помощ за Украйна или предложението ще 
доведе до раздор в коалицията 

- „Героите на Украйна” – ще смени ли името си булевардът, на който се намира руското посолство 
- Преди Великден: Ще достигне ли килограм агнешко 30 лева 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

