
1 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Министърът на земеделието ще участва в среща на министрите в рамките на Берлинския процес 
Министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще участва в Срещата на министрите в рамките на Берлинския процес и 
диалога по селскостопанска политика Германия – Западните Балкани. 
Срещата, която ще се проведе в периода 4-6 април в Берлин, е по покана на министъра на прехраната и земеделието на 
Федерална република Германия Джем Йоздемир, съобщиха от министерството. 
Срещата се провежда под съвместното председателство на Федералното министерство на прехраната и земеделието на 
Федерална република Германия и Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони (SWG RRD), в 
която Министерството на земеделието на Република България има статут на наблюдател. 
 
√ Зам.-министърът на земеделието: Надяваме се до 10 дни да започне изкупуването на зърно 
"Продължаваме разговорите в рамките на работната група за запълването на държавния резерв с допълнителни 
количества зърно, процесът беше саботиран умишлено, за да бъде забавен, надяваме се до 10 дни да започне 
изкупуването, чакаме трансфера на средства от бюджета, планираме да закупим 700 хиляди тона хлебна пшеница и 325-
350 хиляди тона маслодаен слънчоглед", заяви в "Денят започва" Иван Христанов, заместник-министър на земеделието и 
горите. 
По думите му този процес не може да бъде извършен само от една фирма, дори тя да е държавна, затова 
министерството със собствените си дирекции участва активно в процеса. 
"В комисията сме включили ДАНС, за да наблюдават процеса и да гарантират неговата прозрачност. Цените вече 
са определени, за хлебната пшеница от 570 лева на тон започваме, 1400 лева на тон за слънчогледа, това са 
таваните", допълни Иван Христанов. 
Той поясни, че за съхраняването се обявява отделна процедура, през обществена поръчка, като има достатъчно налични 
складове и мощности. Няма проблем със съхранението, подчерта Иван Христанов. 
"Държавно решение забрана на износ би било въведено в действие само, ако има реална заплаха за продоволствения 
баланс на страната, ние искаме да избегнем подобни мерки", поясни Иван Христанов. 
Той уточни, че от 2 седмици се следи постоянно движението на пазара за великденските празници - козунаци, яйца, 
агнешко месо, включително вноса, като има малки внесени количества. 
Иван Христанов коментира и вчерашната проверка на вноса на храни на ГКПП "Капитан Андреево" от страна на НАП, 
БАБХ, ДАНС и МВР. 
"Акцията на "Капитан Андреево" продължава. Има камери, не работят, най-вероятно няма дори подадено 
електричество към тях. Има заплахи към наши служители заради проверките, ще сезираме службите", каза още 
Иван Христанов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Пламен Данаилов: Газовите доставки за април са гарантирани 
Дори да се стигне до напрежение с "Газпром", газовите доставки за април са гарантирани, тъй като потреблението ще 
спадне. Това обясни в "Говори сега" заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов. 
Тази седмица Владимир Путин подписа указ неприятелските за Русия държави да плащат газ в рубли. Българският 
премиер Кирил Петков заяви, че това е една "много добре планирана атака" и че руският президент "умишлено е 
изпразнил европейските газохранилища" преди началото на войната в Украйна. 
"Факт е, че газохранилищата в Европа бяха запълнени по-малко в сравнение с предходни години. Една от причините е 
липсата на достатъчно доставки на природен газ. Доколкото ми е известно, договорите са изпълнявани така, 
както са били предварително заявени, но не са доставени допълнителни количества. Може би това е имал предвид 
премиерът", коментира Данаилов. 
Европейската дирекция за енергетика е възложила юридическа проверка, за да установи има ли нарушения в 
директивата на Путин за плащането на газа в рубли. Механизмът предполага откриване на сметка, в която държавите да 
плащат в евро или долари, но сумите да се превалутират в рубли, обясни Пламен Данаилов. При такъв сценарий 
поскъпването на газа ще зависи изцяло от курса на рублата, който е плаващ. 
"В момента рублата е около 2 стотинки, но не знаем какъв курс ще бъде определен", каза още той. 

https://bntnews.bg/news/zam-ministarat-na-zemedelieto-nadyavame-se-do-10-dni-da-zapochne-izkupuvaneto-na-zarno-1190609news.html
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На въпрос дали трябва да сме солидарни с ЕС и да се откажем от руския газ, ако има нарушение спрямо някоя от 
европейските държави, Данаилов отговори, че трябва да сме единни, в противен случай Съюзът ще стане уязвим. 
Строежът на газовата връзка с Гърция върви с доста ускорени темпове и ще бъде изпълнен в срок, каза още зам.-
министърът. 
"Самата тръба предполага увеличаване на капацитета. В момента имаме резервиран капацитет за 1 млрд. куб. 
метра на година, което е около 1/3 от потреблението на България. Възможно е да бъде увеличен и да бъде 
достигнато около половината от потреблението само по тази газова връзка", каза Данаилов. 
В момента газовите резерви в Чирен са около 90 млн. куб. метра, а дневният капацитет на хранилището може да 
компенсира доставките за един месец. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Проверки за нелоялни търговски практики започват в цялата страна - за какво да внимаваме? 
Съвместни проверки за нелоялни търговски практики започват в дните преди Великден от Комисия за защита на 
потребителите, Национална агенция по приходите, Българска агенция за безопасност на храните и Държавната комисия 
по стокови борси и тържища. 
Това заяви в "Говори сега" председателят на Комисия за защита на потребителите Димитър Маргаритов. 
"Над 100 души от КЗП ще се включат в проверките в цялата страна. Ще се гледа произхода на стоките, ще има 
наблюдение и на цените. Надявам се, че сформирайки тези проверки, няма да има хора, които да се изкушат да 
изкарат пари на гърба на някой друг." - каза Маргаритов. 
Всяка година КЗП налага около 200 глоби за нелоялни търговски практики. Той напомни, че след последните промени в 
закона санкциите за търговците достигат до 50 000 лв. 
Продължава проверката на КЗП и КЗК за обявено олио на промоционална цена от търговска верига, което не е 
достигнало до потребителите. От веригата са обяснили липсата на наличност с проблем с доставката. Ако обаче се 
докажат съгласувани действия, ще бъдат наложени санкции, каза Маргаритов. 
Той посъветва хората да не се вторачват в конкретен продукт с намалена цена в търговска брошура, а да търсят изгодна 
конфигурация за покупка на всичко необходимо. 
"Аз, например, като потребител, съм привърженик на подхода, при който няколко дни преди да направя по-голям 
пазар, преглеждам брошури на различни търговски вериги и си правя план какво откъде да купя. Така, когато се 
прибера вкъщи, знам, че съм пазарувал изгодно, поне спрямо това, което съм видял като цени." 
Димитър Маргаритов призова хората да не се поддават на дезинформация, за да не се стига до изкуствено създадено 
напрежение като опашките за бензин или олио отпреди няколко седмици. 
"Трябва да се знае, че няма никакъв риск от недостиг на продукти от първа необходимост. Паниката с бензина и 
олиото се дължи на дезинформация, че се очаква дефицит и това е възможно да се случи и с други продукти. По този 
начин цената им допълнително се покачва извън инфлацията. Трябва да има говорене от страна на властите към 
хората и ние това се опитваме да правим. Хората, които се презапасяват, не си дават сметка, че понякога им е по-
изгодно да пазаруват дори и на по-скъпа цена, отколкото да се презапасяват със стоки със сравнително кратък срок 
на годност. Защото, ако например съм си купил голямо количество олио за 4 лв. литъра и му изтече срока след 
година, а аз изхвърля останалото количество, ще се окаже, че съм си го купил на по-висока цена." - каза Маргаритов. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Потенциалът на бежанците от Украйна на пазара на труда у нас 
Бюрата по труда в страната започнаха усилена кампания сред бежанците от Украйна с цел разяснения на възможностите 
за работа и какво е необходимо да направят. Работодателите са обявили в агенцията по заетостта 200 хиляди свободни 
места, които биха могли да бъдат заети веднага. Гладът за кадри в българската икономика обаче е много по-голям. 
"От доста време се опитваме да внедрим още една поточна линия. Вие вече видяхте, че две работят, което се оказа 
изключително трудно, защото е трудно да бъде намерен персонал, да бъде нает персонал", обясни Илиана 
Димитрова – финансов мениджър на фирма за ламинати. 
И в началото на бежанската вълна, от фирмата видели нов шанс – освен да разширят производството си, да помогнат на 
украинците с работа и постоянни доходи. И веднага дали заявката си за три работни места в бюрото по труда. 
"И ни изненадаха в общи линии, защото няколко седмици по-късно се обадиха и казаха, че имат вече процедура, по 
която могат да бъдат назначавани украинци със статут на временен бежанец в България", добави Димитрова. 
Втората поточна линия вече работи с нови три работнички от Украйна. Насочили ги от бюрото по труда, минали интервю, 
обучение. И жените, и работодателите им са щастливи. 
"Казвам се Олга, от Харков. Там работих към министерството на културата, тук сме от един месец. А когато 
получих временна закрила се обърнахме от агенцията по заетостта. Насочиха ме тук, дойдох и ми хареса", споделя 
една от украинките. 
Изключително бързо адаптивни са, те са много комуникативни и много отворени и позитивни хора, казва Илиана 
Димитрова. Въпреки езиковата бариера, мисля, че се чувстват комфортно, останалите колеги също ги приеха, справят се 
добре. 
БНТ: Ако войната свърши, предпочитате ли да се върнете? 
Олга: Знаете ли, по-скоро ще остана, защото няма къде да се върна. 

https://bntnews.bg/news/plamen-danailov-gazovite-dostavki-za-april-sa-garantirani-1190480news.html
https://bntnews.bg/news/proverki-za-neloyalni-targovski-praktiki-zapochvat-v-cyalata-strana-za-kakvo-da-vnimavame-1190479news.html
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Много работодатели видяха възможност да задоволят глада си за кадри и да съживят икономиката. И веднага дадоха 
заявка, че могат да отворят работни места за 200 хиляди украинци. Това смаза административния апарат и някои 
процедури бяха ускорени. Но дали наистина може да бъде задоволен глада за работна ръка? 
Варна е сред градовете, приели най-много бежанци. И към 12-те бюра по труда са сформирани мобилни екипи, които 
обикалят хотелите, в които са настанени украинците. Експертите обясняват стъпка по стъпка какво е необходимо да се 
направи, за да се започне работа у нас. 
"След като си сканират QR кода, директно се прехвърлят към анкетата на сайта ни, която е на украински език", 
каза Мария Драгнева, началник отдел „Посреднически услуги“ към Бюрото по труда - Варна. 
Има доста полезна информация за достъпа до пазара на труда, условията за живот и труд в България. И тази информация 
непрекъснато се актуализира. Работодателите във Варна и региона вече предлагат работа на украинските бежанци. 
Близо 600 са обявените специално за тях свободни позиции. Работните места са основно в сферата на хотелиерството и 
ресторантьорството. 
"Основно се търсят сервитьори, бармани, готвачи, камериери, миячи. Имаме и една верига хранителни магазини в 
комплексите по Черноморието, които търсят и набират продавач-консултанти. Имаме и заявени работни места и 
в промишлеността", каза още Мария Драгнева. 
"Тук на "Златни пясъци“ има няколко хотела, които са настанили украински бежанци. И част от техните гости 
минават през нашия хотел, питат за работа. Имаме около 10 души, които са минали интервюта и двама-трима, 
които са одобрени и чиито документи придвижваме в момента към агенциите, за да можем да подпишем трудов 
договор и да започнем да работим с тях. В момента по-скоро хората, които набираме и които търсим, са хора без 
стаж", обясни Теодор Василев, управител на хотел. 
Хората, които наемат, са без стаж, управителят на хотела не очаква бежанците от Украйна да имат проблем с езиковата 
бариера. 
"Една не малка част от украинците са от територията на бесарабските българи. Те има  основни познания по 
български език и много бързо успяват да натрупат опит. Така че комуникацията с персонала не е проблем. 
Единствено хора, които не говорят английски, биха имали проблем с комуникацията с нашите гости", обясни Теодор 
Василев. 
На този етап изглежда, че летният сезон е осигурен откъм кадри не само във Варна. Хотелиерите от години запълват 
кадровия си дефицит с работнички от Украйна и Молдова. Но за разлика от предишни години, сега войната ще принуди 
много жени с висше образование да станат камериерки или работнички в кухнята. Като Ханна Чечелницка - 
преподавателка по история в един от университетите в Днепър и преводачка от английски език. Тук е с 16-годишната си 
дъщеря и не иска да е в тежест на никого. 
"Бих работила каквото е възможно, защото разбирам реалната ситуация тук, а и ние просто тръгнахме, за да 
избягаме от войната. Засега не сме се сблъсквали с проблеми, всичко беше много добре организирано, посрещнаха ни 
български доброволци, всички много ни помагат. Настанени сме в хотел, в стаите е топло, има храна", каза тя. 
До този момент в България са влезли 134 хиляди бежанци от Украйна. Много от тях са се върнали или са отишли в други 
страни, основно към Испания. От останалите тук към 60 000, едва 27 са се регистрирали като желаещи временна закрила. 
 

 
 
"Много малка част от тях заявяват, че искат да работят, тъй като са майки с деца. Когато една майка с дете 
дойде, тя има определени изисквания, на които трябва да отговорим. Трябва тези деца да има кой да ги гледа. Това 
го уредихме с програмата на МОН, където могат да ги изпратят в детските градини и училищата. Но голяма част, 
по необясними за мен причини, не са декларирали желание за работа", каза Илин Димитров – председател на 
Комисията по туризъм към НС. 
"Останах с впечатление, че им се струва малко ниско заплащането. При положение, че те се явяват помощен 
персонал, тъй като те на практика не са завършили по нашите стандарти образованието си. Не са карали курсове и 
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тук идват със съвсем други професии. И въпреки всичко така учудено стоят и гледат и определено си го казват - 
много са ниски заплатите", коментира Филчо Ставрев, хотелиер. 
Към 2000 украинци са потърсили съдействие от бюрата по труда. 424 работодатели са потърсили услугите на бежанците. 
Но малко могат да осигурят квартири на наетите лица и транспорт до работното място. Изглежда бежанската вълна няма 
да промени съществено пазара на труда в страната и огромният дефицит ще си остане. 
 

 
 
"Посочихме, че работодателските организации можем да включим на пазара на труда до 200 хиляди работещи, 
които идват от Украйна. Тази преценка се основава на един анализ, който беше представен още миналата година 
от Агенцията по заетостта, в който е посочено, че това са възможностите на работни места, които към 
момента не са заети и които, при настоящата ситуация, могат да поемат идващите от Украйна", каза Жасмина 
Саръиванова – Българска стопанска камара. 
Условията за бежанци не са по-добри и българските граждани не трябва да се чувстват застрашени, подчерта Илин 
Димитров. 
"Всъщност продължаваме да виждаме, че няма сериозен дъмпинг, каквито опасения имахме и ние в това число. 
Работодателите да принудени от този пазар да плащат толкова, колкото и на българите. От тази гледна точка 
ние нямаме притеснения като синдикат. За общите случаи, когато се търсят по-ниско квалифицирани в туризма, в 
други сектори, смятам, че те могат да бъдат добре дошли и са добре дошли и от името на най-големия синдикат. 
Не само че ги приветстваме, а и опитваме да правим необходимото. Ние сме довели един автобус от Украйна, 
които са настанени в Албена, за сметка на КНСБ. Пазарът на труда може да поеме 200-250 хиляди бих казал. Зависи 
обаче в каква сфера, тъй като обикновено в някои сектори се търсят специалисти с определена квалификация, 
което не е ясно дали ще дойде от Украйна като работна сила", обясни председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
А най-голям е дефицитът от лекари и сестри, IT специалисти, инженери, строители, в транспорта, в индустрията, 
електрониката, автоматиката, химичните технологии, селското стопанство – или всичко, което крепи икономиката ни. 
На фона на огромната трудова миграция всяка година, създаването на по-добри условия за работа тук вече е 
животоспасяващо и крайно спешно. И активизирането на администрацията около бежанската криза може да е добро 
начало. 
 
БНР 
 
√ Фон дер Лайен идва у нас на 8 април по покана на Кирил Петков 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас по покана на премиера Кирил Петков.  
На 8 април тя ще представи лично оценката на еврокомисията за българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), 
съобщи правителственият пресцентър. 
По време на посещението си председателят на ЕК ще проведе среща с премиера, след което двамата лидери ще дадат 
съвместна пресконференция за представителите на медиите. Програмата предвижда още Кирил Петков и Урсула фон 
дер Лайен да посетят проекти, чиято реализация е свързана с ПВУ. 
Планът беше предаден на 15 октомври, като комисията посочи необходимост от промени в области като енергетиката, 
върховенството на закона и транспорта, за да бъде постигнато съответствие с европейските изисквания. ПВУ включва над 
100 инвестиции и реформи, които не само ще засилят икономическия растеж, но и ще помогнат на българската 
икономика да се подготви за сегашните и бъдещи предизвикателства. 
 
√ До 21 април е срокът за становища за правилата за средствата по Плана за възстановяване 
До 21 април могат да се подават становища към проект на постановление за детайлните правила, по които могат да се 
получават средства за проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите. 
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В проектопостановлението се уреждат правилата за сроковете за кандидатстване за участие в различни проекти от Плана 
за възстановяване, общи условия за участниците, както и различни варианти, при които могат да се скъсят или удължат 
различни срокове. В документа се правят препратки към множество действащи нормативни актове. 
България може да разчита на над 12 милиарда лева по европейския механизъм, които да постъпват поетапно в страната 
ни и да бъдат усвоени до юни 2026 година. Те ще бъдат инвестирани в различни направления като енергетика, транспорт 
и дигитализация. 
Четири пъти Брюксел връща документите, но се очаква на 8 април председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен да бъде у нас именно заради плана. Тя пристига по покана на премиера Кирил Петков. 
 
√ Нов дълг от 500 млн. лв. ще бъде предложен на вътрешния пазар 
Поредната емисия дълг от половин милиард лева ще бъде предложена на вътрешния пазар на държавни ценни книжа. 
Този път Министерството на финансите предлага за продан книжа със срочност от десет години и половина 
Това е третата дългова емисия за годината и първата с толкова дълга срочност. За последно продан на книжа за десет 
години и половина финансовото министерство одобри октомври миналата година, като емисията също бе в обем от 
половин милиард лева, а постигнатата среднопретеглената доходност бе 0,53 %. Тогава предложената годишна лихва бе 
0,1 на сто, а при настоящия аукцион книжата са с лихвен процент от 1,5. 
Досега през годината са поети един милиард лева нов дълг в два аукциона. Заложеният годишен бюджетен лимит за нов 
дълг е от седем милиарда и 300 милиона лева. През март бе направено голямо дългово погашение от главници и лихви 
на обща стойност един милиард 376 милиона евро, но то бе към външни кредитори. Засега през годината страната ни не 
е излизала на международните дългови пазари, като още в края на 2021 финансовият министър Асен Василев обяви, че 
първото голямо погашение през годината ще бъде обслужено от фискалния резерв. Към края на февруари той бе 9,9 
милиарда лева, а излишъкът в хазната - над 700 милиона лева. Той ще се стопи именно с около половин милиард в края 
на март, сочат прогнозите на министерството. 
 
√ Правителството работи за трайно увеличаване на доходите на работещите в здравната система 
Правителството работи за трайно увеличаване на доходите на работещите в здравната система. Това обяви премиерът 
Кирил Петков след срещи с представители на синдикалните съсловни организации, съобщават от правителствената 
пресслужба. 
Предложението е да бъдат повишени нивата на основната работна заплата в Колективния трудов договор в сектор 
"Здравеопазване“. Идеята е правителството да приложи правилото за съотношението 1:20 между най-ниската и най-
високата заплата на медицински специалисти, финансирана с публичен ресурс, в болничните заведения. 
"Можем да закупим всякаква апаратура, но ако нямаме кадри, системата на здравеопазването няма как да 
функционира“, е заявил премиерът Кирил Петков. 
По време на срещата са били обсъдени възможностите за стимулирането на доходите на работещите в здравната 
система, включително на медицинските сестри, лекарите и др., което може да се реализира чрез увеличение на цените 
на медицинските услуги. 
 
√ Любомир Каримански: Коалицията не е създадена за един пост 
„Стрес тестове могат да изяснят собствеността на банките“ 
Интервю на Силвия Великова с Любомир Каримански в предаването „Политически НЕкоректно“ 
„Стриктно спазихме дисциплината на коалиционните партньори за срок за избор на управител на БНБ. От декември – 
след ясното прочитане от трибуната на парламента за изтеклите мандати, досега са минали три месеца. С ИТН никой не е 
говорил за издигната кандидатура от другите партньори в коалицията, докато не беше издигната тази на Андрей Гюров 
от ПП“. 
Това обясни пред БНР Любомир Каримански, председател на бюджетната комисия в Народното събрание и кандидат за 
управител на БНБ. И допълни, че не би приел подкрепа, „която би се опитала да му налага условия“. 
„Аз съм човек, който не се ръководи от никого, освен от принципите си. Аз съм независим в оценките си... Никога не съм 
прилагал двоен аршин и го доказах по време на работата по бюджета... Моята мисия е не да вземам от политиката, а да 
давам на обществото. Коалицията не е създадена за един пост. Не държа на постове“. 
В предаването „Политически НЕкоректно“ той допълни, че ако през 2013-2014 година е бил управител на БНБ, е можело 
да се реагира по друг начин спрямо случая КТБ – „имало е възможност да се анализират процесите в банката, за да се 
реши дали да не се задвижи оздравителен механизъм“. 
„Необходимо е да се насочат усилия чрез бъдещи стрес тестове към изясняване на собствеността на банките. За да няма 
съмнение коя банка как е финансирана. Това би трябвало да стане с определена политика, която Централната банка ще 
следва“. 
Според Каримански е необходимо „да се изясни как икономическият момент ще бъде напаснат към датата, обявена за 
влизане в еврозоната“: 
„Например Хърватска е направила достатъчно рано анализ „разходи – ползи“, съобразен с различните възрастови групи. 
Това е професионален анализ, който у нас би трябвало да бъде направен от Координационния съвет за приемане на 
еврото в България“. 
На въпрос относно упрека за много заеми, които тегли правителството, той отговори, че падежите на много дългове 
изтичат и те само се подновяват, не са изцяло нови:  
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„Трябва да отчитаме войната. Трябва да затегнем коланите. Да намалим консумирането, но да увеличим възможността 
за производство“. 
Интервюто с Любомир Каримански можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ В Пловдив дискутират туризма във време на криза 
За форума пристигат ресорните министър и шеф на парламентарна група 
В Пловдив ще се проведе кръгла маса на тема „Туризъм във време на криза“. На нея ще бъдат обсъдени проблемите и 
предизвикателствата пред туризма в Пловдив и региона и ще бъдат изведени мерки и политики за неговото 
подпомагане.  
Председателят на комисията по туризма в парламента Илин Димитров ще представи идеята си за създаването на 
годишен туристически форум за културен, конферентен и исторически туризъм. В дискусията ще се включи и министърът 
на туризма Христо Проданов.  
Ще участват също служители в институции от сферата на туризма и културата, представители на местната власт и на 
неправителствени организации, депутати.  
Кръглата маса ще се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, организатор е политическата формация 
„Продължаваме промяната“ в Пловдив.  
 
√ КЕВР: Газът поскъпва от април с 25,3% до 142,59 лв. за мегаватчас 
Цената на природния газ с нов рекорд от петък, след като енергийният регулатор реши, че през април синьото гориво ще 
струва 142 лева и 59 ст. за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 
С това се подобрява рекорда от януари, когато природният газ достигна най-високите си стойности. 
В сравнение с предишния месец петъчното увеличение на цената е с 25,3 процента, но тя е значително по-ниска от 
предложената в първоначалното заявление на „Булгаргаз“ цена от 179,36 лв. за мегаватчас. 
Причините за покачването на цената на природния газ е войната в Украйна и повишената несигурност на доставките 
поради заплахите на Русия да прекрати подаването на газ. 
През миналия месец бяхме свидетели на сериозно покачване на цените на европейските газови борси, като само през 
деня на откритото заседание на КЕВР на 30 март цената се покачи с 15%, посочват от енергийният регулатор. 
Цените на природния газ на борсите продължават да бъдат силно зависими от хода на военния конфликт между Русия и 
Украйна. Ситуацията е изключително динамична, налице са и други събития, които се очаква да окажат пряко влияние 
върху тях. Русия обяви, че от 1 април въвежда заплащане в рубли на доставяния природен газ, а Австрия и Германия 
активираха първо ниво на план за извънредни ситуации за осигуряване на доставките на газ. Всичко това води до 
повишаване на цените на природния газ, който България внася по договора с „Газпром“, отбелязва КЕВР. 
Енергийният регулатор посочи, че е положил максимални усилия за намаляване на цената за месец април, като е 
използвал всички възможни количества от газохранилището в Чирен. Поради приключването на отоплителния сезон 
повишението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители. 
Повишената несигурност на доставките поради заплахите на Русия да прекрати подаването на газ за Европа също водят 
до скок на цените , каза наскоро председателят на енергийния регулатор Станислав Тодоров: 
"Ще има повишаване на цените, защото България не произвежда газ, а го внася. Ако някой може да каже откъде да 
внесем малко по-евтин газ, комисията със сигурност ще задължи „Булгаргаз“ да се възползва от тези количества. Но газът 
е вносна стока, която се е вдигнала десетократно последната една година. Каквото може комисията ще направи, но е 
наивно да се очаква, че няма да бъдат повишени цените, свързани с енергията от газ“. 
По тази причина също от петък Комисията за енергийно и водно регулиране започва да пресмята новите цени на 
топлоенергията, които ще влязат в сила от 1 май. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 

https://bnr.bg/post/101626324/lubomir-karimanski
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√ НЗОК с указания как се лекуват пациенти с Covid-19 след отпадане на епидемичната обстановка 
НЗОК е дала на всички районни здравноосигурителни каси и договорни партньори указания заради множество 
постъпили въпроси от граждани  и лечебни заведения относно отпадане на действието на епидемичната обстановка и 
лечението на пациенти с Covid -19 . Според тези указания здравната каса ще заплаща на болниците, сключили договор за 
лечение на Covid -19 по изключение за времето на извънредната епидемична обстановка, ако пациентите са постъпли 
преди 1 април 2022 година, независимо кога са изписани от лечебното заведение. 
Приетите пациенти след 01.04.2022 г., които се нуждаят от лечение от Covid -19, ще бъдат лекувани при условията и по 
реда на НРД за медицинските дейности 2020-2022 г. 
Лечебните заведения за болнична помощ могат да приемат и настаняват за лечение болни с  основна или придружаваща 
инфекция от Covid -19 в наличните в структурата им инфекциозни отделения и в останалите структури за болнично 
лечение, като определят легла за абсолютна/стриктна изолация и обслужват хоспитализираните пациенти с Covid -19 - 
инфекция при стриктно спазване на медицинския стандарт по превенция и контрол на Вътре болнични инфекции. 
Относно PCR тестовете, те ще се изпълняват от лечебни заведения, сключили договор с НЗОК по реда на НРД, по пакет 
„Вирусология“ и „Клинична лаборатория и микробиология“. 
Останалите лечебни заведения, които са имали договор в съответствие с раздел Х от глава седемнадесета за 
Високоспециализирани медико-диагностични изследвания  -  „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, 
определени със заповед на Министъра на здравеопазването, в периода на извънредна епидемична обстановка, няма да 
получават заплащане от НЗОК. Това посочват от здравната каса. 
 
√ Изплащат до 1 милион лева помощ на кланиците по схемата „Де минимис“ 
До 1 000 000 лева помощ по схемата „Де минимис“ ще бъде изплатена на кланиците у нас, реши Фонд „Земеделие“. 
Парите са за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на агнешко месо в търговската 
мрежа. 
Кланиците ще получат по 10 лева за всяко закупено и заклано дребно преживно животно. 
За да получи подпомагането обаче, кланицата трябва да е закупила от земеделския стопанин агнето на цена не по ниска 
от 7,50 лева на килограм живо тегло без ДДС. 
Държавната помощ се отпуска по искане на животновъдния бранш и ще даде възможност по време на великденските 
празници и Гергьовден фермерите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени. 
Срока за кандидатстване за държавната помощ е 20 май, а крайният срок за изплащане на помощта е 20 юни. 
Според националната овцевъдна асоциация, тази година по празниците у нас ще бъдат изкупени около 500 хиляди 
агнета. 
 
√ ВСС обсъжда допустимостта на искането за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор 
Репортаж на Силвия Великова за предаването ''Преди всички'' на програма ''Хоризонт'' 
Висшият съдебен съвет ще обсъжда допустимостта на искането на правосъдния министър Надежда Йорданова за 
предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор. 
Преди десетина дни съдебните кадровици  приеха и специални правила, по които да протече процедурата. С гласовете 
на мнозинството на практика бяха изключени част от основанията, с които Йорданова мотивира  своето искане - 
тези,  свързани с действия или бездействия на Иван Гешев преди избора му за Обвинител номер едно. 
Днес трябва да стане ясно ще отпаднат ли окончателно част от казусите, заради които правосъдният министър смята, че 
главният прокурор  е уронил престижа на съдебната власт и затова мандатът му трябва да бъде прекратен предсрочно. 
По време на обсъждането, от 10 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет гражданско движение БОЕЦ организира 
протест под наслов "Гешев вън!“. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Силвия Великова. 
 
√ Остър недостиг на горски инспектори в област Велико Търново 
Остър недостиг на горски инспектори изпитва Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Горските служители 
настояват да работят при условия и със статут като полицаите. 
Незаетите места в Регионалната дирекция по горите във Велико Търново са 38 % от щата. Най-голям е недостигът на 
длъжностите, свързани с контрола. 
Горските служители би трябвало да са приравнени към стандарта на полицията, коментира директорът инж. Николай 
Николов: 
„От една страна като права и задължения и от втора страна като заплащане.“ 
16 горски инспектори отговарят за проверките на 217 224 хектара горски фонд в областите Велико Търново и Габрово, 
кадри няма. 
„С една начална заплата от 900 лева на млад специалист за тази дейност е немислимо някой да се съгласи и да я 
изпълнява“, заяви инж. Николов. 
От две години Регионалната дирекция по горите не е получавала нищо ново като автопарк и оборудване. 
За седмицата на гората ще бъдат направени залесявания с деца от детските градини и училищата. 
 
 

https://bnr.bg/post/101626477/vss-obsajda-dopustimostta-na-iskaneto-predsrochno-prekratavane-mandata-na-glavnia-prokuror
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√ Започна „Походът на книгите“ - кампания в подкрепа на четенето 
Поредното XI издание на националната кампания в подкрепа на четенето „Походът на книгите“ започна в събота в 
Столичната библиотека и продължава до 23 април. 
Деца създаваха заедно приказки в Международния ден на детската книга. 
Пред Столичната библиотека популярни личности поставиха началото на поредната кампания "Походът на книгите". 
Датата се отбелязва всяка година в целия свят и съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, 
създал едни най-популярните приказки на всички времена. 
Преди 60 г. ЮНЕСКО учредява Международен златен медал на името на Андерсен, наричан още „Малка Нобелова 
награда“. 
Инициативата е част от мисията на Асоциация „Българска книга“ в подкрепа на грамотността, културата и образованието. 
Целта на кампанията е да повиши интереса към четенето  сред децата и юношите. 
Дигиталната платформа на събитието тази година позволява включването на деца от цялата страна и от чужбина. 
Участници в „Похода на книгите“ отново ще бъдат известни българи, които ще се срещнат с децата на живо и онлайн, за 
да им прочетат откъси от любимите си детски книги, като по този начин ги мотивират да четат. 
 
√ За 11 поредна година в България тръгва „Походът на книгите“ 
Десислава Алексиева издава детски книги на украински и ги дарява на ситуационните центрове в цяла България 
Кой не е чувал за Малката русалка. Кой не знае приказката за „Грозното пате“, „Малката кибритопродавачка“ или 
„Палечка“. Без значение от етническата или религиозна принадлежност, цвят на кожата или майчин език детските 
приказки на Ханс Кристиан Андерсен са сред първите ни екскурзоводи в голямото приключение „Живот“. Големият 
датски писател е роден на 2 април, а от 1967 датата се чества по целия свят като Международен ден на детската книга. 
Вече 11 години в България 2 април дава начало и на Националната инициатива „Походът на книгите“, организирана 
от Асоциация „Българска книга“. Чрез забавни събития и интересни срещи с популярни личности, организаторите си 
поставят за цел да насърчат четенето на книги и грамотността сред децата в детските градини и училищата. „Четенето се 
възпитава и затова е от ключово значение да се започне от най-ранна детска възраст“ – категорична е председателят на 
Асоциацията Десислава Алексиева. Самата тя е майка на пет деца, издател на детска литература и собственик на кафе-
библиотека в центъра на София. 
„Последните две години наложиха провеждането на събитията от кампанията онлайн, което има както своите плюсове, 
така и недостатъци. Положително е, че стигнахме до деца от цялата страна и от чужбина и това е причината да запазим 
онлайн формата и част от събитията отново ще бъдат излъчвани на живо на фейсбук страницата ни. Но все пак - нищо не 
може да замени живия контакт, особено когато става дума за книги и четене. Изключително важна кауза за нас е 
създаването на Национална стратегия за насърчаване на четенето и подпомагането на книгата. Вече сме провели редица 
разговори в тази посока, защото четенето е в основата на функционалната грамотност на един човек и икономическия 
просперитет на държавата. Резултатите от други страни, в които се провеждат подобни инициативи, са категоричното 
доказателство за това“ – заявява Алексиева. Сред държавите за пример с подобни национални политики тя отбелязва 
Холандия, Франция, Англия, Германия. 
По традиция „Походът на книгите“ продължава до 23 април, Международният ден на книгата и авторското право, а 
пълната програма може да се намери на сайта на Асоциацията. Патрон на кампанията е вицепрезидентът на Република 
България Илияна Йотова. 
Само преди седмица Десислава Алексиева се завърна от Болоня, където участва в 58-то издание на един от най-
значимите Международни панаири на детската книги. На него България беше представена с колективен щанд от пет 
издателства. „Тези изложения имат характер на изграждане на връзки между отделните издателства в различните 
страни. Показват се тенденциите и се загатва за бъдещето на детските книги“ – разказа тя за Радио България. 
„Бъдещето на детската книга е в това да се създават докосващи истории. Много хора успяват чрез тези книги да накарат 
децата си да разберат света около себе си. И по повод войната в Украйна, ще ви кажа, че украинският щанд на панаира в 
Болоня беше точно срещу българския. На него имаше едно изключително силно послание – „За съжаление, нас ни няма 
тук. Ние сме на фронтовата линия. Книгите са това, което остава у дома, когато всичко друго го няма“. Важността на 
книгите е в това, че във всяка една ситуация, те дават утеха на децата и продължават да изграждат тяхната увереност, че 
доброто в света съществува и ще продължи да е така. Книгите създават едни общ език между децата, карат ги да 
разбират послания. И това усещане за общност и утеха е изключително важна част в детското книгоиздаване. То е част от 
дома ти, който носиш навсякъде.“ 
Самата Алексиева, чрез своята фондация и с подкрепа на колеги и приятели, вече е успяла да дари частица от напуснатия 
дом на стотици малки украински бежанци, озовали си в България. Успяла е да издаде пет детски книги на украински 
език, като 1000 бройки вече са раздадени из всички ситуационни центрове на страната ни. Това се оказва нейният начин 
да покаже, че бягащите от войната са добре дошли тук и че ние уважаваме техния свят, като им подаряваме късче от 
тяхната култура. 
„Когато тръгнеш да бягаш от война взимаш най-необходимото и в багажа ти, естествено, няма място за книги. Но когато 
стигнеш на безопасно място е изключително важно връзката с дома да остане и тази връзка идва чрез книгите“ – убедена 
е майката на пет деца.– Има един цитат, който аз много обичам: „Децата стават читатели в скута на родителите си“. И 
това е изключително важно да се помни от всички родители, защото ако ние искаме да възпитаме четящи деца 
формулата за успех е ние да им  четем, защото тази любов наистина се възпитава.“ 
За съжаление, последното национално представително проучване на Асоциация „Българска книга“ от края на миналата 
година показа, че младите хора у нас не четат достатъчно и има спад в четенето точно в юношеска възраст. „Затова е 

https://www.facebook.com/BulgarianBookAssociation/
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изключително важно да провеждаме инициативи, насочени и към децата, и към родителите им, които да им покажат, че 
четенето не е задължение, а удоволствие“, категорична е Десислава Алексиева. 
„Походът на книгите“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. и се провежда с 
финансовата подкрепа на Столична община и Национален фонд „Култура”. 
За още информация, чуйте звуковия файл. 
 
√ Рекордно нарастване на инфлацията в еврозоната през март със 7,5% 
Инфлацията в еврозоната се ускори през март до рекордните 7,5% спрямо същия месец година по-рано, като тя вече е 
над три пъти по-висока от целевото ниво на Европейската централна банка за инфлация около 2 на сто, показват 
предварителни данни на Евростат. 
На месечна база индексът на производствени цени (CPI) в еврозоната скочи през март с цели 2,5% спрямо февруари, 
когато се повиши с 0,9 на сто. 
Потребителската инфлация на годишна база пък се ускори рязко през март до 7,5% от 5,9% през февруари и далече над 
очакванията за повишение с 6,6%. Това представлява рекордно повишаване на инфлацията в еврозоната за четвърти 
пореден месец, тъй като войната в Украйна и санкциите срещу Русия тласнаха цените на горивата и природния газ до 
рекордно високи нива, показват предварителните оценки на европейската статистика. 
 

Графика на инфлацията (индека CPI) на годишна база 

 
 
За пореден месец най-голям принос за ускоряващата се инфлация в еврозоната допринесоха все по-силно нарастващите 
енергийни цени, като през март те скочиха с цели 44,7% на годишна база след повишение с 32% през февруари. 
Има обаче ускоряване на растежа и на цените на храните с 5% след тяхно повишение с 4,2% месец по-рано, докато 
цените на неергийните продукти се повишиха с 3,4% след растеж с 3,1% през февруари. 
Цените на услугите пък се повишиха с 2,7% спрямо март 2021 г. след повишение с 2,5% през предходния месец. 
Основната инфлация (без цените на храни и енергия) в еврозоната нарасна през март с 1,2% спрямо февруари, а спрямо 
година по-рано се повиши с 3% след растеж с 2,7% месец по-рано. 
 
√ Над една трета от европейците са работили дистанционно през последните 2 години 
По време на налаганите локдауни заради пандемията от Covid-19 в страните от Европейския съюз 37 на сто от хората са 
работили дистанционно през последните 2 години. У нас от разстояние са работили една четвърт от заетите. Преди 
пандемията само 5 на сто от работещите в Евросъюза са полагали дистанционен труд. 
Данните са от изследване на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, базирана в Дъблин.  
Изпълнителният директор на фондацията Ивайло Калфин коментира пред Икономическия и социален съвет в България, 
че 80% от работилите дистанционно желаят да се трудят в хибридна форма след пандемията. 
Изследване обаче показва, че дистанционният труд все още не е достатъчно уреден по отношение на здравословните 
условия на труд, правото на откъсване от дигиталната среда, удълженото работно време и стреса. Данни сочат, че 
младите работници се чувстват най-несигурни заради липсата на социален контакт с колектива. 
Другата голяма група стресирани са младите жени, които се грижат за деца, посочи Калфин: 
„Грижа за семейството, дома, готвене и т.н. Жените мислят стратегии как да ги съчетаят, предпочитат да работят от 
вкъщи, но в същото време това им създава допълнителни ангажименти, несигурност и стрес“. 
Той даде пример как Европейската комисия налага хибридния модел на работа: „Два дни в седмицата всеки би трябвало 
минимум да е в офиса, един ден минимум да работи от разстояние и другите два дни са по преценка на всеки – където 
се чувства добре“.  
 
√ Изборите в Унгария: Орбан обяви победа 
След обработката на 78% от бюлетините Националното избирателно бюро съобщи, че ФИДЕС и нейните съюзници, 
християндемократите печелят 135 от 199-те места в парламента. 

https://www.abk.bg/news/view/319
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101624307/za-11-poredna-godina-v-balgaria-tragva-pohodat-na-knigite


10 

 

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви победата на своята партия ФИДЕС - Унгарски граждански съюз на 
парламентарните избори, проведени в неделя в Унгария. 
"Спечелихме!" - написа той на страницата си във Facebook . След обработката на 78% от бюлетините Националното 
избирателно бюро съобщи, че ФИДЕС и нейните съюзници християндемократи могат да разчитат на 135 от 199-те места в 
Унгарския еднокамарен парламент 
Действащият министър-председател на Унгария Виктор Орбан изглежда ще спечели четвърти пореден мандат на 
изборите в неделя, тъй като избирателите подкрепиха предпазливата му позиция по отношение на войната на Русия в 
Украйна и кампанията му за по-традиционни християнски ценности, предава "Ройтерс". 
Ако бъде потвърдена от окончателните резултати, които се очакват по-късно, победана може да окуражи 58-годишния 
Орбан в амбицията му да изгради "нелиберална" държава, която според критиците е равносилна на подриване на 
демократичните норми, коментирае агенцията. 
Нахлуването в Украйна, което Русия нарече "специална военна операция" за разоръжаване на съседката си, принуди 
Орбан, един от най-дългогодишните европейски лидери, да предприеме неудобни маневри у дома и засили призива на 
лидера на опозицията Петер Марки-Зай да върне Унгария в западната сфера на влияние. 
Въпреки това много от по-възрастните и по-бедни избиратели, които отдавна подкрепят консервативната социална 
програма на Орбан, се оказаха недоверчиви към опозицията, за която той заяви, че ще въвлече страната във война. 
Орбан осъди руската инвазия и не наложи вето на санкциите на Европейския съюз срещу Москва, въпреки че заяви, че не 
е съгласен с тях. Но той забрани транспортирането на оръжия за Украйна през унгарска територия, като се сблъска с 
критики от страна на националистическите си съюзници в Полша. 
 
√ Литва спира да внася руски газ 
Литва вече няма да внася руски газ за вътрешното си потребление и става първата страна в Европа, която е независима от 
руските доставки. Това заяви енергийният министър на страната Дайниус Крейвис, цитиран от Ройтерс. 
Всичкият природен газ за нуждите на населението на Литва ще бъде внасян през пристанищен терминал за втечнен газ, 
се казва в изявление на министерството. Президентът на Литва Гитанас Науседа написа в Туитър: "От този месец - 
никакъв руски газ в Литва. Късаме енергийните връзки с агресора. Ако ние можем да го направим, и останалата част от 
Европа също може". Литва обаче не преустановява транзита на руски газ през територията си, отбелязва "Ройтерс". 
Междувременно и главният изпълнител директора на компанията за съхранение на природния газ в Латвия Улдис Барис 
заяви в събота вечерта, че балтийските държави са отказали да продължат да внасят природен газ от Русия. 
Главният изпълнителен директор на газовия оператор Conexus Baltic Grid подчерта: "От 1 април руският природен газ 
вече не постъпва към Латвия, Естония и Литва". 
 
√ „Блумбърг“: Русия ще спечели 321 млрд. долара от износ на горива през 2022 г. 
Русия може да спечели близо 321 милиарда долара от износ на енергия тази година, но може и да приключи годината с 
рекорден бюджетен излишък от 240 милиарда долара, ако страните не приложат пълно ембарго за износа на петрол и 
газ. Това съобщи агенция „Блумбърг“, цитирана от БГНЕС. 
В резултат на рекордните цени на петрола и газа, които съставляват основния износ от Русия, дори и при спад на 
продажбите на енергоносители, Москва ще получи рекордната сума от около 321 милиарда долара приходи. Това е с 
една трета повече спрямо 2021 г. Огромните приходи ще доведат до рекорден излишък по текущата сметка на страната, 
който според Института за международни финанси може да достигне 240 милиарда долара. 
Дори и при наложените санкции, значителните доходи на Русия във валута, различна от рублата, ще продължат, смятат 
анализатори. 
Единствената мярка, която може да засегне руската икономика, е налагането на ембарго върху продажбата на енергия.  
 
√ Обвинения във военни престъпления, Москва отрича 
Украйна, Европа и САЩ обвиниха Русия във военни престъпления след откритите тела на убити цивилни  в град Буча, 
недалеч от Киев, след изтеглянето на руските сили. 
Москва поиска Съветът за сигурност на ООН спешно да обсъди случая, за който твърди, че е провокация на украинските 
власти. 
Украинските власти са успели да евакуират почти 3 хиляди души от обсадения от руските сили Мариупол и Луганска 
област през вчерашния ден, заяви вицепремиерът Ирина Верешчук.  
Междувременно от британското министерство на отбраната заявиха, че контролът над Мариупол е почти сигурно 
основна цел на руската инвазия. 
Украинските власти позволиха на екипите на редица чуждестранни медии да посетят Буча. Пратениците на АФП, Ройтерс 
и Би Би Си съобщиха за 20 тела по улица в разрушения град. Според украинските власти над 300 души са открити в масов 
гроб край църква. 
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш поиска независимо разследване. 
Съветът за сигурност на ООН ще разгледа случилото се в Буча на заседание във вторник, обяви в поредното си 
видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски: 
„Всички партньори на Украйна, ще бъдат информирани подробно за това, което се случи на временно окупираната 
територия на страната ни. Военните престъпления в Буча и други градове по време на руската окупация ще бъдат 
предмет на обсъждане и в Съвета за сигурност във вторник. Задължително ще има и нов пакет санкции срещу Русия. Но 
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аз съм уверен, че това е малко и е нужно да бъдат направени още изводи - не само за руската страна, но и за 
политическото поведение, което фактически позволи на това зло да дойде в нашата земя“.  
По-рано председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обеща да бъдат наложени още санкции срещу Москва, а 
британският външен министър Лиз Тръс заяви, че жестокостите трябва да бъдат разследвани като военни престъпления. 
В Москва нарекоха твърденията за военни престъпления на руските сили в Буча „провокация” и “поредната постановка 
на киевския режим за западните медии”. 
От руското министерство на отбраната подчертаха, че кадрите с убитите мирни жители са се появили четири дни след 
оттеглянето на руснаците, с пристигането в Буча на Службата за сигурност на Украйна и на украинската телевизия. 
Руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов заяви, че САЩ премълчават факта за артилерийския обстрел на Буча 
от украинските въоръжени сили, който би могъл да доведе до цивилни жертви и подчерта, че няма пострадали мирни 
жители, докато Буча е бил под руски контрол. 
 
√ Изборите в Сърбия: Вучич печели 
Досегашният сръбски президент Александър Вучич печели първия тур на президентските избори в Сърбия с 59,8%. Това 
показват комбинираните данни от екзитпола на изследователския център Ipsos и Центъра за свободни избори и 
демокрация (CeSID), публикувани късно днес, предава БГНЕС. 
Според екзитполовете Вучич (коалиция "Заедно можем всички") печели с 59,8%, следван от бившия началник на 
сръбския генерален щаб Здравко Понош (коалиция "Единни за победа на Сърбия") със 17%, а на трето място е Милош 
Йованович с 5,8%. 
Следва Бошко Обрадович (коалиция "Патриотичен блок") с резултат от 4,5%, Милица Джурджевич-Стаменковски (партия 
"Заветници") получава 4,4%, Биляна Стойкович (коалиция "Ние сме") 3%, Бранка Стаменкович (Суверенисти) 1,9% и Миса 
Вачич (коалиция "Сръбски патриот") 0,9%. 
По предварителни данни коалицията "Заедно можем всички" ще получи 122 места в 250-местния парламент, а заедно с 
коалиционните си партньори Съюзът на унгарците от Войводина (6 места) ще има парламентарно мнозинство. 
Коалицията "Обединени за победа на Сърбия" ще получи 36 места, коалицията, водена от НАДА, ще има 15 места, 
листата "Ние трябва" - 12 места, Бошко Обрадович - Патриотичен блок - 11 места, а Милица Джурджевич-Стаменковски - 
10 места. 
По данни на Републиканската избирателна комисия избирателната активност на президентските и парламентарните 
избори в Сърбия е била 58-60%. 
 
√ Азербайджан увеличава газовите си доставки в Италия 
Азербайджан ще увеличи тази година доставките на газ в Италия. Това заяви днес азербайджанският президент Илхам 
Алиев на среща в Баку с италианския външен министър Луиджи Ди Майо, съобщи пресслужбата на Алиев, цитирана от 
ТАСС.  
Алиев е заявил още, че Азербайджан е бил в продължение на години доставчик номер едно на петрол в Италия. А сега, 
благодарение на приключването на проекта за Южен газов коридор, Азербайджан е вече и важен доставчик на газ - 
трети по големина.  
 
√ 431 хиляди новозаетите в САЩ през март и понижение на безработицата до 3,6% 
През март икономиката на САЩ създаде по-малко от очакваното работни места, но нивото на безработица се понижи до 
ново двегодишно дъно от 3,6%. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през март с 431 000, докато осредните прогнози на 
финансовите пазари бяха за малко по-солидно повишение с около 490 000. 
В същото време обаче имаше здрава възходяща ревизия на данните за предходния месец, според която през февруари 
бяха разкрити цели 750 000 нови работни места при предишна оценка за 678 000. 
Нивото на безработица пък се понижи до ново двегодишно дъно от 3,6% от 3,8% през февруари. Точно преди началото 
на коронавирусната пандемия нивото на безработица в САЩ беше достигнало 50-годишно дъно от 3,5 на сто. 
Солидният доклад за заетостта през март подчертава защо Федералният резерв започна да повишава рекордно ниските 
американски лихви на заседанието си през март. 
Темпът на инфлация в САЩ се покачи до 40-годишен връх от почти 8%, а нарастващите заплати допринасят за ценовия 
натиск. 
Почасовото заплащане отново се повиши рязко през март с 5,6% на годишна база, което най-високото ниво от началото 
на 80-те години на миналия век. 
 
Класа 
 
√ Как Еманюел Макрон планира да спечели втори мандат 
Макрон, който се стреми да бъде преизбран, организира първата си и последна предизборна среща в най-голямата 
концертна зала в Европа в парижкия квартал Ла Дефанс, което екипът му обеща, че ще бъде в стил Супербоул. 
Около 30 000 поддръжници се събраха, както и 600 акредитирани журналисти, за да чуят Макрон да очертава програмата 
си, чиято най-оспорвана мярка е нов опит за повишаване на пенсионната възраст във Франция до 65 години. 
Той говори в продължение на два часа, като призова избирателите да гласуват и да не вярват „на всеки, който казва, че 
изборите вече са решени". „Искате ли по-силна Франция? Тогава се присъединете към нас!" заключи той. 
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Макрон беше в По и Анжу миналия месец и пътува до Дижон миналата седмица, но за ужас на депутатите му и неговите 
привърженици, изявите му в предизборната кампания бяха малко. Президентът мисли за други въпроси, включващи 
опитите за посредничество между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Владимир Зеленски, които 
откъснаха вниманието му от президентския бал. 
След първоначалния ръст в подкрепата за Макрон след инвазията на Русия в Украйна, вътрешните последици от 
конфликта – особено покачващите се цени на горивата и храните – започват да се засилват и проучванията показват, че 
крайнодясната Марин Льо Пен го доближава. 
Проучване на Elabe от събота, показва Макрон с 28,5% и Льо Пен с 22%, като Жан-Люк Меленшон от радикалната левица 
е с 15%, следван от крайно десния Ерик Земмур и мейнстрийм дясната Валери Пекрес. 
Опасенията обаче, че гласоподавателите, които вярват, че резултатът е неизбежен, или ще останат вкъщи, или ще 
използват бюлетината си на първия тур като „протестно гласуване", за да подкрепят един от няколкото аутсайдери, 
насърчават нарастващото безпокойство, че всичко може да се случи. 
„При президентски избори процентът на въздържалите се обикновено е сравнително нисък, но ако сме в ситуация, в 
която има голямо въздържане, тогава имаме истински проблем. Това е като снимка; става замъглено и сложно." 
Политическите анализатори предполагат, че LREM ще продължи толкова дълго, колкото Макрон, комуто по конституция 
е забранено да се кандидатира за трети пореден мандат. „Това е политическо предизвикателство за нас, да направим 
LREM или както се нарича до края на втория му мандат истинска политическа сила с ясна доктрина и подкрепа на местно 
ниво", заявяват депутатите му. Най-трудната част за Макрон не е преизбирането му, а това, което ще се случва след това. 
Привържениците му заявяват: „Ако в първия тур Еманюел Макрон и Марин Льо Пен имат общо 50% от гласовете, това 
означава, че 50% от страната не ги подкрепя. И ако след това бъде избран [на втория тур] срещу Льо Пен, той ще е успял 
да смаже десницата, но ще наследи разпаднала се държава, която ще бъде трудна за управление. Струва си да си 
припомним, че литър бензин струва повече от 2 евро, а беше 1,40 евро. Последният път, когато Макрон се опита да 
реформира пенсиите, имахме 55 дни непрекъснати стачки. В страната има потенциално мощно напрежение." 
 
√ Киев предаде на някои държави проекти за гаранции за сигурност 
Украинският президент Владимир Зеленски каза, че страната му е разменила проекти на документи за гаранции за 
сигурност с редица държави. 
„Имаме нужда от гаранции за сигурност от водещи държави. Това са тези страни, които искаха да се присъединят открито 
към гаранциите, в допълнение към САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Турция" каза той в интервю за Fox News 
„Назовах само онези държави, които вече казаха, че са готови да бъдат поръчители, или тези, с които се свързахме и вече 
разменихме някои ранни чернови на документи за това, че ще са поръчители", продължи украинският лидер. 
По думите му сред страните, които са предложили да гарантират сигурността на Украйна, са Израел и Ирландия. „Бихме 
искали Китай да се присъедини към тях", каза той. 
В същото време украинският лидер призна „Русия трябва да намери място и в това споразумение, защото това ще бъде 
споразумение между Украйна и Русия. Русия трябва да бъде обвързана с договора, защото е страна в конфликта". 
Александър Чали, член на делегацията на Киев, каза, че Украйна се е съгласила да приеме неутрален и неядрен статут, 
ако й бъдат дадени гаранции за сигурност, които по съдържание и форма трябва да са подобни на член 5 от 
Северноатлантическия договор. Според него гаранциите трябва да предвиждат военна помощ и създаване на зона, 
забранена за полети, след тридневни консултации, за да се търси дипломатическо решение. 
Гарантите, според Киев, могат да включват постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (включително Русия), както 
и Германия, Израел, Италия, Канада, Полша и Турция. Техните гаранции няма да покриват Крим и Донбас. 
Москва призовава за предоставяне на гаранции за сигурност на Русия, Украйна и всички европейски страни, каза в петък 
руският външен министър Сергей Лавров. 
Владимир Медински, ръководител на руската делегация на преговорите, каза, че Москва е получила от Киев неговите 
писмени предложения за бъдещо двустранно споразумение. След проучване на инициативите Русия ще направи свои 
предложения. Освен това, по думите му, Москва прави „две стъпки към" Киев и предлага срещата между руския 
президент Владимир Путин и украинския му колега Владимир Зеленски да се проведе по-рано от планираното или 
едновременно с парафирането на мирния договор от двамата външни министри. В същото време руските военни ще 
намалят дейността си извън Киев и Чернигов. 
 
3e-news.net 
 
√ Николов: България има с какво да замени руския газ, ЕС е този, който няма 
Интерконекторът с Гърция трябва да заработи преди следващата зима, за да нагнетим азерски газ в Чирен, каза 
енергийният министър 
България има с какво да замени руския газ, ако доставките бъдат спрени. Няма какво да го замени на ниво ЕС. Но на 
българско – има. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов в ефира на БНТ. „Ако се стъпва на 
договорни отношение, въпреки военните действия, доставката на газ от руско трасе не трябва да спира до 31 декември. 
Ако това се случи, ще рече, че нямаме нужда от драстична промяна на микса. И второ, от 1 юли нататък, количествата, 
които ще идват по договора с Азербайджан, са значително по-високи“, каза той. 
Николов бе категоричен, че от наша страна договорите се спазват и от страна на „Булгаргаз“, и от страна на 
„Булгартрансгаз“. Но допусна и възможност, че въпреки това и липсата на клаузи в договорите ни да плащаме руския газ 
в рубли, ако Русия изисква това от нас и ние не го изпълним, може да се стигне до спиране на доставките за България. 
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При такъв сценарий страната ни ще започне да преговаря със съседни държави, с Азербайджан и с доставчици на 
втечнен газ. Като допълни, че по отношение на последния вариант към момента възможностите ни за доставка са през 
Гърция или през Турция. 
Още не е ясно как ще плаща България от тук нататък доставките на руски газ, стана ясно още от думите на Николов. Той 
потвърди, че в петък вечерта от „Газпром“ са заявили официално пред „Булгаргаз“, че искат заплащането на газа да става 
в рубли. От друга страна позицията на ЕС е категорично срещу този вариант. От трета в договорите ясно е разписан 
начинът на плащане и там не е включен такъв в рубли. 
„Дали ще има механизъм, чрез който да се плаща в евро и след това да се превалутира и изкуствено да се вдига цената, 
предстои да видим. Това е едно от подозренията към момента – изкуствено да се вдигне цената за т.нар. неприятелски 
държави“, коментира Николов. 
Енергийният министър отбеляза също, че към момента изпълнителят на строителството на интерконектора с Гърция 
спазва графика, няма индикации, че ще има отклонения от него, той приключва на 1 юли и тогава би трябвало 
физическото завършване на проекта да се случи тогава. След това ще има много бързо преминаване през процедурите 
на българския, гръцкия и европейския регулатор, за да може търговската експлоатация да започне максимално бързо. И 
това трябва да се случи преди следващия отоплителен сезон, за да може преди него да се планира нагнетяване на 
азерски газ в хранилището в Чирен. 
По отношение на определеното от КЕВР поскъпване на природния газ от 1 април, което бе повече от обявеното дни по-
рано от самия регулатор, Николов отрече това да е саботаж на Комисията спрямо Министерството на енергетиката или 
правителството. Той бе категоричен, че на фона на войната в Украйна „Булгаргаз“ и КЕВР правят всичко възможно да 
задържат до максимална степен цените на газа да са социално приемливи. „За съжаление цената на това, което се 
случва в Украйна, я плащаме всички. За съжаление ще е трудно и трябва да бъдем откровени към всички. Няма как тази 
война да няма и икономически ефект. За съжаление този ефект се плаща от обществото. Това, което направиха КЕВР и 
„Булгаргаз“ е, че в доста по-тежкия месец от гледна точка на отопление и разходи – март, успяха да задържат цената 
близо до тази за февруари. За радост отоплителният сезон вече е близко до приключване, съответно ефектът като общ 
разход на домакинствата няма да е толкова сериозен“, каза Николов. 
Той коментира тезата, че евтиният ток се изнася в чужбина, а скъпият остава за българския бизнес с думите, че пазарът на 
електроенергия у нас е достатъчно прозрачен и се вижда всичко, което се случва на енергийната борса, независимо за 
кой от продуктите търгувани там става въпрос. И че към момента правителството е направило така, че всички 
генериращо мощности да работят на пълен капацитет, съответно предлагането да е голямо, чрез което да се потискат 
цените. Николов подчерта също, че начинът на износ на ток от България или внос зависи от европейския регламент, от 
свързаността на пазарите и т.н. И няма как конкретно количество електроенергия на конкретна цена да бъде изнасяно 
или внасяно. 
По отношение на следващите стъпки на правителството за гарантирането на конкуретоспособността на българския 
бизнес, Николов припомни, че с премиера Кирил Петков и финансовия министър Асен Василев работят активно. И изрази 
мнение, че направеното през последните няколко месеца както по отношение на обема на компенсациите, така и на 
структурата, е било достатъчно показателно. „И това ще се види скоро, когато излязат данните на Евростат за нивата на 
БВП на всички държави в ЕС. И съм готов да се обзаложа, че за пръв път от много време насам България ще е с 
догонваща икономика за Европейския съюз“, каза Николов. 
Той отбеляза, че от тук нататък войната в Украйна и развитието на ситуацията там ще е от ключово значение какъв ще е 
профилът на енергийното производство и цените, тъй като до голяма степен производството на електроенергия в Европа 
е свързано с цените на природния газ. 
„Сделка с Gemcorp няма, има само изразени намерения. Освен това в случая не става въпрос, че от България са поискани 
активи, нито изграждане на завод за батерии, нито за искане на средства от ЕС, нито за каквито и да било държавни 
активи, нито продажба на каквото и да е“, категоричен бе Николов по повод разразилите се в последната седмица 
скандали около подписания меморандум. Той допълни, че единственото конкретно нещо към момента, заявено и от 
двете компании – IP3, която е технологична компания и Gemcorp, която се занимава най-вече със структуриране на 
пакети за финансиране на големи сделки, е изпълнение на анализ на мерки, предписани на „Топлофикация-София“, чрез 
чието изпълнение компанията ще престане да трупа дългове, които ще се плащат от българското общество, обясни 
Николов. И допълни, че конкретно това намерение е било заявено няколко дни преди подпипсването на меморандума. 
„Не искам да спекулирам, но е малко странно как в рамките само на няколко часа след подписването на документа 
между държавата и две компании, започнаха да излизат подобни интересни неща. Кой има интерес да не излизат наяве 
нещата в „Топлофикация-София“? Това е въпросът, който остава в мен“, каза Николов. 
Той отбеляза, че около Gemcorp има много неща, които целенасочено се пропускат, за да има такава сага. На първо 
място, има подписан инвестиционен меморандум, което означава намерения, а не сделка. На второ - няма подписан 
документ единствено и само с Gemcorp. Има подписан документ и с втора компания, която с казва IP3. Всички тези неща 
целенасочено се пропускат, за да може да се постигне скандал“, категоричен бе Николов. 
„Ако има каквито и да било проблеми, двама изпълнителни директори от две различни компании едва ли ще дойдат с 
лицата си тук и ще си сложат подписите. Освен това Gemcorp с изрично писмо до премиера Кирил Петков с копие до мен, 
е предоставила пълен достъп на службите до акционерни книги и всичко, което те поискат“, каза енергийният министър. 
И категорично отрече сред тези документи да присъства името на руски олигарх. 
По отношение на другата компания – IP3, Николов подчерта, че тя е технологична компания, която се занимава с няколко 
типа иновативни технологии, които са изключително критични за България и по отношение на енергийната 
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независимост, и за създаването на профила на страната ни, който да й помогне в следващите 10-20 години да бъде 
променен изгледа ни на картата, обясни още Николов. 
Във връзка с отношението на посланика на САЩ у нас Н.Пр. Херо Мустафа към меморандума, министърът отрече тя да е 
била посредник между държавата и Gemcorp. И допълни, че посолството и администрацията на САЩ и други държави, 
бивши и настоящи, във връзка с този меморандум, както и по отношение на проекти по инициативата „Три морета“, 
например, са съдействали за множество срещи, което не означава, че някой от тях е бил посредник. „Имаме множество 
контакти. Знаете, че се работи активно и с Westinghouse относно диверсификацията на доставките на ядрено гориво, 
обсъждат се модели за нови ядрени мощности и т.н. Но никой не може да слага етикети на хора, които имат добри 
намерения към България, независимо дали са политически лица или не“, каза още Николов. Като допълни, че 
представянето на една компания от политически лица е гаранция, че има прозрачност на бизнеса им, на собствеността и 
т.н. 
Според думите му американското посолство не се е разграничило остро от Gemcorp, а е излязло, че при подписването на 
самия меморандум не е присъствал представител на дипломатическата мисия на САЩ, което е така. Николов призна 
обаче, е при първоначалните разговори преди подписването на меморандума, е имало представители на американското 
посолство. И подчерта, че няма никакъв конфликт между българското правителство и посолството на САЩ. Според 
думите има опит за създаване на конфликт чрез целенасочено интерпретиране на данни по конкретен начин. 
Николов каза, че изобщо не се работи с една компания, даже напротив - в момента се водят разговори с много 
компании, които от години са се интересували от инвестиции в България, но са я избягвали поради ред причини. В тази 
връзка през следващите няколко седмици предстои подписване на подобен документ с Israel Electric Corporation – най-
голямото дружество, опериращо с електроенергийни активи в Израел, основно на ниво енергийна сигурност, умни 
мрежи и т.н. Предстоят разговори и с други инвеститори, които повече от 10 години не са инвестирали в България. Имало 
е среща с фонд, който управлява активи за 470 млрд. „Всички имат интерес към България. Ще докараме голяма част от 
тях обратно тук. И това, което е било назад във времето, няма да продължи“, каза енергийният министър. 
Николов отбеляза още, че въпросният меморандум не създава никакви ангажименти нито от страна на България, нито от 
двете частни компании. И ако те решат да се откажат от сътрудничеството си с България, няма да има последствия или 
неустойки за която и да било от страните. Но изрази надежда, че Gemcorp и IP3 няма да се оттеглят от България. 
 
√ Станислав Тодоров: Ако бизнесът има възможност да купува ток по дългосрочни договори, ще минава по-леко през 
кризи 
Газът поскъпна толкова от 1 април заради войната в Украйна, плащането в рубли и стъпките на Германия и 
Австрия към отказ от руски доставки, каза председателят на КЕВР 
След падането на мораториума върху цените на тока, парното и водата анализите на енергийния регулатор показват, че 
до 1 юли не се налага поскъпване на тока за битовите абонати. Това заяви в предаването на БНТ "Говори сега" 
председателят на КЕВР Станислав Тодоров. Според него след първата половина на годината цените ще се променят като 
засега не е ясно с колко. Тодоров обаче беше категоричен, че няма да има шоково поскъпване. 
"България е добре, защото е в уникална позиция и почти не произвежда ток от газ. В Европа за битовите потребители 
тока средно е поскъпнал с около 50%, само в България и в Унгария това не е така. Лостове за регулация имаме и аз съм 
оптимист за това какво ще се случи с цените през юли 2022. Със сигурност няма да видим това, което сега се случва с 
газа", каза председателят на КЕВР. 
Тодоров допълни, че е оптимист, че България ще мине сравнително незасегната през енергийната криза като цяло, но за 
да се случи това са необходими основни промени. Най-важната - предоставянето на възможността за бизнеса да купува 
ток чрез дългосрочни договори подобно на договорите за доставка на газ. 
Тодоров напомни, че управляващите вече са дали заявка за подобна промяна, а ако има взето решение, КЕВР е готова да 
направи необходимите промени в наредбите в двуседмичен срок. 
Тодоров обясни рязкото поскъпване на газа с войната в Украйна и факта, че основният участник в конфликта доставя 
около 75% от газа за България. 
„Решението на руския президент Владимир Путин синьото гориво да се плаща в рубли, и това, че Германия и Австрия 
обявиха "първо ниво" на аварийните си планове за спиране на газовите доставки, се е отразило на пазарите 
непосредствено преди КЕВР да утвърди цената на газа за април. Така цената се е покачила“, каза Тодоров. Според него 
обаче това е временно явление и ако няма нова ескалация на обстановката, цените ще се успокоят. 
"Такава криза, както в енергетиката, така и в сигурността, Европа не е преживявала последните 50 години. Около 30% от 
газа го получаваме от Азербайджан. Това, което може да направим, е да завършим строежа на газовата връзка с Гърция, 
която има капацитет да поеме цялото потребление" , посочи Станислав Тодоров. 
Според думите му дору при спиране на доставките от Русия сега, битовите абонати не биха усетили разлика, тъй като 
отоплителният сезон приключва. Евентуален такъв сценарий обаче би се отразило на бизнеса. В такъв случай той ще 
могат да разчитат на определено количество азерски газ на ден, както и на наличностите в хранилището в Чирен. 
"Регулаторът може да направи така, че заместването на доставките от други източници да бъде направено. Ще има 
смущения, но е факт, че България вече е направила нужното, за да има диверсификация", смята Тодоров. Той изрази 
увереност, че гръцката връзка ще е готова до 1 юли, а по новата тръба страната ни ще може да получава цялото 
количество синьо гориво, необходимо за потреблението си. 
Цената на парното за новия отоплителен сезон ще стане ясна на 1 юли. Тодоров поясни, че в различните градове 
евентуалната промяна в цената ще е различна в зависимост от местните топлофикации и от това дали използват газ. 
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Относно "Топлофикация София" Тодоров изтъкна, че за разлика от всички останали топлофикационни дружества, тя е на 
загуба независимо каква е цената на газа. Според него това се дължи на лошо управление и на политическо 
вмешателство. 
" В София и в Пловдив парното е на една цена, обаче пловдивската топлофикация не е на загуба и няма никакви 
задължения, за разлика от "Топлофикация – София", изтъкна той. Според него има два варианта за подобряване на 
управлението на дружеството - назначаване на независими директори или приватизация. 
Тази година предстои КЕВР да утвърди и нови цени на водата в зависимост от бизнес-плановете, които представят 
съответните ВиК дружества. В тази връзка Тодоров отказа да се ангажира с конкретни стойности, но заяви, че най-
голямото предизвикателство пред дружествата е поскъпването на тока. 
Според него най-добрият начин всеки един от нас да участва в прехода към зелена енергия е като се насърчи 
поставянето на соларни панели сред домакинствата. За целта регулторът е предприела действия за премахване на 
административните пречки за това. 
"През следващите месеци КЕВР ще даде възможност на всяка едно домакинство да се включи в прехода към зелена 
енергия като си сложи соларен панел на покрива. В момента това изисква множество становища и разрешителни, а 
трябва всеки, който иска да си прави енергия за собствени нужди, да може да го направи без препятствия", каза Тодоров. 
Той изчисли, че в момента поставянето на един соларен покрив, покриващ средното потребление на домакинство, 
струва между 10 000 лв. и 20 000 лв. Тази инвестиция покрива потреблението за 10-20 години, след което енергията става 
безплатна. В Плана за възстановяване и развитие има възможност да се покрият 70% от тези разходи. 
"Сигурен съм, че като веднъж премахнем административните бариери и хората като видят, че съседът им го прави, ще се 
възползват и те. КЕВР може да обедини усилията на всички институции, защото сме наясно с проблемите на хората в 
следствие на жалбите, които пристигат. Внесли сме становище и предстои законодателно решение до по-малко от 
месец", допълни Тодоров. 
 
√ Скок със 159%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 447.19 лв. за MWh с ден за доставка 4 април 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 447.19 лв. за MWh и обем от 86 420.40 MWh с ден за доставка 4 април 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е увеличение със 159 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 526.90 лв. за MWh, при количество от 44 706.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 714.10 MWh) е на цена от 367.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 312.97 лв. за MWh и количество от 3602.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 194.43 лв. за MWh (3314.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 788.48 лв. за 
MWh при количество от 3979.8 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 20 часа – 727.59 лв. за MWh (3608.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 293.73 лв. за MWh при количество от 3338.6 MWh. 
Спрямо стойността от 172.66 лв. (88.28 евро) за MWh за 3 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 април 2022 г. се повишава до 447.19 лв. за MWh (ръст със 159 %) по данни на БНЕБ или 228.64 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 078.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 144.94 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     37,35%   2165.44 
Кондензационни ТЕЦ   31,52%   1827.8 
Топлофикационни ТЕЦ   5,45%   316.27 
Заводски ТЕЦ    2,39%   138.73 
ВЕЦ     0,08%   4.42 
Малки ВЕЦ    3,17%   183.93 
ВяЕЦ     7,36%   426.72 
ФЕЦ     11,84%   686.36 
Био ЕЦ      0,84%    48.56 
Товар на РБ        3844.73 
Интензитетът на СО2 е 301g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рязко покачване в цените на енергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 232,75 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 4 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 273,31 евро/мвтч, а извънпиковата 
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енергия е 192,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 450,05 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 99,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 072,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 4 април ще бъде 334,43 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 131,81 гвтч. Максималната цена ще бъде 403,14 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 2 ч и тя ще бъде 283,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 април е 230,45 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 273,31 евро/мвтч. Най-високата цена от 450,05 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч 
тя ще бъде 99,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 834,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 април на Словашката енергийна борса е 220,44 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 450,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 81,56 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 176,88 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 244,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 81,56 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 април е 209,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
240,50 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 78 320,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 450,05 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 112,33 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 75,33 евро/мвтч на 4 април. Пиковата цена ще бъде 60,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 529 256,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 7 ч и тя ще 
достигне 133,00 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 25,60 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Христо Проданов с надежда за по-успешен летен сезон 
България е сигурна територия, сигурна дестинация. Ще има един летен сезон, който дори ще бъде по-добър от 
миналогодишния летен сезон. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов пред БНТ.   
Според него е възможно да има целенасочена политика от някои турски медии, които да ни покажат, че сме несигурна 
дестинация, за да не бъдем предпочетени от чуждестранните туристи.   
Неминуемо обаче войната в Украйна ще се отрази, каза министърът. 
Проданов изрази надежда, че туристите от Русия и Украйна ще бъдат заменени от такива от Румъния, Северна 
Македония, Сърбия, Полша, Унгария и Чехия. Предстои откриването на директна линия между Краков и Варна, което е 
изключително силен сигнал, че има интерес от Полша към България, каза още Христо Проданов. 
 
√ България втора в Европа по разплащане в брой 
България е на второ място в Европа след Румъния по брой плащания кеш, сочат данни на "Глоубъл Файндекс" (Global 
Findex), цитирани от "Юронет" (Euronet). 
У нас 63 на сто от трансакциите се извършват с пари в брой, а в съседката ни – над 78 на сто, информира БТА. Макар 
очакванията да бяха, че пандемията ще засили дигитализацията на паричните средства и ще минимализира физическия 
кеш и неговата приложимост, данните сочат, че потребителите в Европа все още предпочитат да плащат в брой. 
Също така 42 на сто от населението на Румъния и 28 на сто от това на България няма банкова сметка, което е показателно 
за зависимостта на местните потребители от физически банкноти и монет. 
Други европейски държави обаче са другия финансов полюс като напрпимер Норвегия, където само 3 на сто от 
паричните трансакции се извършват в брой. Също така тази държава разполага с впечатляващо нисък брой банкомати – 
само 32 на 100 000 души от населението, но за сметка на това 100 процента от пълнолетните в държавата разполагат с 
банкова сметка.  
"В България, а и в Европа като цяло има силна привързаност на потребителите към парите и плащанията в брой. Нашите 
очаквания са парите в брой да оцелеят в дигиталната революция и хората да продължат да ги използват още много 
години напред като предпочитан метод за плащане", коментира Калина Стойкин, регионален мениджър на "Юронет" в 
България, една от най-големите компании за платежни услуги в света.  
"Юронет" започна кампания у нас, насочена към създаването на бърз и лесен достъп до пари в брой в отдалечени 
райони в България. Инициативата "ATM за общността" е създадена специално за общини, които искат да предложат 
възможност за теглене на пари в брой на жителите си. 
 
√ Високата инфлация може да подтикне ЕЦБ да преосмисли паричната си политика 
Инфлацията в еврозоната е много висока и на Европейската централна банка може да й се наложи да преосмисли 
паричната си политика. Това заяви главният икономист на базираната във Франкфурт институция Филип Лейн, цитиран от 
Си Ен Би Си. 
Според предварителни данни, публикувани днес, показателят е достигнал 7,5% през март. 
„Ако средносрочната перспектива за инфлация се запази, последователността на нашите действия е такава, че първо ще 
гледаме да прекратим нетните покупки на активи през третото тримесечие“, каза Лейн пред Си Ен Би Си. 
„Ако обаче перспективите се влошат много, тогава ще трябва да помислим отново“, добави той. 
ЕЦБ обяви миналия месец, че ще прекрати програмата си за количествено облекчаване през третото тримесечие 
предвид по-високия инфлационен натиск. Въпреки това се смята, че централната банка е на кръстопът, тъй като инвазия 
на Русия в Украйна донесе създаде икономически предизвикателства, най-вече под формата на ръст на цените на 
енергията и храните. 
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Една от дилемите, пред които е изправена ЕЦБ, е как да се справи с огромните нива на инфлация, като същевременно 
вземе предвид по-бавния икономически растеж. 
„Имаме противоположни сили“, каза Лейн. „От една страна имаме енергиен, който подкрепя перспективата за 
повишаване на инфлацията, а от друга имаме отрицателен натиск върху перспективите за инфлация поради факта, че 
реалните доходи ще пострадат от високите цени на енергията в хоризонт от една или две години“, каза Лейн. 
Той добави, че в резултат ще има „много работа, много анализи и много дебати за нетното въздействие на тези 
противоположни сили“. 
 
√ Еврото се задържа под прага от 1,11 долара 
Курсът на еврото се задържа стабилно под прага от 1,11 долара в началото на седмицата във Франкфурт, съобщават 
германски сайтове за финансова информация.  
Единната европейска валута се разменяше за 1,1050 евро за долар в сутрешната междубанкова търговия днес.  
В петък Европейската централна банка (ЕЦБ)  определи референтен курс от 1,1052 евро.  
 
√ Повишения на европейските борси в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в ранната търговия в петък, след като рали в 
банковия сектор засенчи опасенията относно икономическия растеж и инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,68 пункта, или 0,59%, до 458,54 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 52,95 пункта, или 0,37%, до 14 467,7 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 22,82 
пункта, или 0,3%, до 7 538,5 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 40,09 пункта, или 0,6%, до 6 699,96 
пункта. 
На пазара се отрази и заплахата на руския президент Владимир Путин спре доставките на газ, освен ако „неприятелските 
страни“, сред които всички в ЕС, не започнат да плащат за газа в рубли от днес. Това може да изостри енергийната криза 
на континента, тъй като руският газ представлява около 40% от общото потребление на газ в Европа. 
Този ход идва в отговор на нарастващата икономическа изолация на Русия след началото на инвазия в Украйна. 
Притесненията относно последиците от войната, комбинирани с очаквано затягане на паричната политика на 
Европейската централна банка в отговор на нарастващата инфлация, донесоха първия тримесечен спад на STOXX 600 от 
две години миналия. 
Междувременно банковият индекс SX7P напредна с 1,62 на фона на поскъпването на акциите на испанския кредитор 
Santander с 2,94%, след като банката потвърди  целта си за рентабилност за 2022 г. 
„Имайки предвид факта, че не всички руски банки са санкционирани, пазарите са сравнително спокойни. Очакванията са, 
че може да се постигне някакъв за плащанията за газ“, каза Давал Джоши, главен стратег в BCA Research. 
„Ако се стигне до най-лошия случай, при който доставките бъдат прекратени, това би било лошо за Европа. На пазарите 
ще има разпродажби“, добави той. 
Сред най-лошо представилите се акции през последното тримесечие бяха тези на компаниите от технологичния сектор. 
Индексът SX8P се е понижил със 17% за тримесечието, а само днес – с 0,0,5%. 
На пазарите във Франция се наблюдава известна волатилност, като тя може да произтича от предстоящите през 
следващия уикенд президентски избори. Анализаторите обаче не прогнозират сериозни сътресения, тъй като се очаква 
президентът Еманюел Макрон да бъде преизбран. 
На този фон акциите на френската група за кетъринг и хранителни услуги Sodexo поевтиняха с 8,46%, след като 
компанията понижи прогнозата си за растеж на органичните приходи за цялата година, заради несигурността, дължаща 
се на COVID-19 и войната в Украйна. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха втора поредна сесия на червена територия, докато 
търговците оценяват представянето на Уолстрийт през първото тримесечие на 2021 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 550,46 пункта, или 1,56%, до 34 678,35 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 72,04 пункта, или 1,57%, до 4 530,41 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 221,76 пункта от стойността си, или 1,54%, приключвайки деня при ниво 
от 14 220,52 пункта. Загубите се изостриха в последния час на търговията. 
Четвъртък бе последния ден на търговия за месец март и първото тримесечие, което може да е допринесло за слабостта 
на акциите в края на сесията. 
Dow и S&P 500 записаха спад от съответно 4,6% и 4,9% за първото тримесечие на годината, а Nasdaq се понижи с 9%. Това 
е най-лошото първо тримесечие за трите бенчмарка от 2020 г. насам, когато пандемията от COVID-19 разтърси 
американските фондови борси. Тогава индексът S&P 500 падна с 20%. 
Началото на цикъла на повишаване на лихвите от Федералния резерв, високата инфлация и инвазията на Русия в Украйна 
допринесоха за трудностите пред акциите през това тримесечие. 
Март бе малко по-добър за пазара, като водещите индекси записаха на солидно двуседмично повишение през 
последната половина на месеца. S&P 500 и Nasdaq се повишиха с повече от 3% през март, докато Dow добави 2,2% към 
стойността си. 
Акциите на компаниите от сектора на производство на чипове бяха подложени на натиск в четвъртък на фона на 
опасенията на анализаторите за развитието на пазара на персонални компютри. Акциите на AMD поевтиняха с 8,29%, 
след като анализатори от Barclays понижиха рейтинга на книжата на компанията. Акциите на HP Inc и Dell поевтиняха 
съответно с 6,54% и 7,60%, след понижение на рейтинга от Morgan Stanley. 
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Цената на книжата на Walgreens Boots се понижи с 5,67%, натежавайки върху Dow, въпреки че финансовият отчет за 
фискалното второ тримесечие на най-голямата американска верига аптеки надмина очакванията. Този резултат обаче се 
дължи в голяма степен на търсенето на продукти, свързани с пандемията. 
Акциите на JP Морган поевтиняха с 3%, а на Goldman Sachs – с 1,64%. 
На пазара се отрази и поевтиняването на петрола, след като американският президент Джо Байдън обяви, че САЩ ще 
освобождават по 1 милион барела петрол на ден в продължение на шест месеца, започвайки през май. Това е най-
голямото в историята освобождаване от стратегическия резерв (SPR) на САЩ, като то възлиза на общо 180 милиона 
барела. 
Междувременно броя на молбите за помощи при безработица в САЩ достигна 202 хил. през последната седмица, 
докато очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 196 хил. молби. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси на фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в първата сесия 
за новото тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 30,51 пункта, или 0,94%, до 3 282,72 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 9,86 пункта, или 0,47%, до 2 127,82 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 42,7 пункта, или 0,19%, до 22 039,55 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на китайските технологични гиганти поевтиняха. Цените на книжата на Alibaba, Baidu и JD.com се понижиха 
съответно  2,14%, 4,45% и 2,14%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 155,45 пункта, или 0,56%, до 27 665,98 пункта. 
Нагласите сред големите производители в Япония са се влошили през тримесечието, завършило през март, става ясно от 
тримесечно проучване „Танкан“ на Японската централна банка. Индексът „Танкан“ е достигнал 14 пункта, което е спад в 
сравнение с резултата от 17 пункта през предишното тримесечие. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 17,8 пункта, или 0,65%, до 2 739,85 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 изтри 5,8 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 7 493,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,16 пункта, или 0,66%, до 630,92 пункта. BGBX40 се повиши с 0,77 пункта, или 0,53%, до 146,15 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,91 пункта, или 0,67%, до 739,35 пункта. BGREIT се повиши с 0,90 пункта, или 0,51%, до 175,94 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на примирието в Йемен 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като опасенията за ограничени доставки 
продължиха да тежат върху пазара, докато инвеститорите следят освобождаването на запаси от стратегическите резерви 
на големи нации-консуматори, предаде Ройтерс. В същото време договореното двумесечно примирие в Йемен даде 
надежда, че проблемите с доставките в Близкия изток могат да отшумят. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,80 долара, или 0,77%, до 105,2 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,68 долара, или 0,69%, до 99,95 долара за барел. Двата сорта 
поевтиняха с 1 долара при старта на търгвоията днес. 
През уикенда Организацията на обединените нации (ООН) съобщи, че водената от Саудитска Арабия коалиция и 
подкрепяните от Иран бунтовници хути са се договорили за двумесечно примирие – първо в историята на 
седемгодишния конфликт в Йемен. Саудитски петролни съоръжения бяха обект на атака от хути по време на конфликта. 
„Тази деескалаци не облекчава отсъствието на руски петрол“, коментира в бележка Стивън Инес, управляващ партньор в 
SPI Asset Management. 
Руската петролна индустрия беше засегната от западните санкции и от нежеланието на купувачите да търгуват с руски 
петрол след началото на войната в Украйна. Прогнозите за спад на доставките на руски петрол варират от 1 милион до 3 
милиона барела на ден. 
Цените на петрола поевтиняха с около 13% миналата седмица, след като президентът на САЩ Джо Байдън обяви, че ще 
освобождават по 1 млн. барела петрол на ден от резервите си в рамките на 6 месеца, започвайки от май. 
Министерството на енергетиката на САЩ официално очерта продажбата на петрол от резерви за извънредни ситуации, а 
страните членки на Международната агенция по енергетика също се съгласиха да пуснат повече петрол в петък. От МАЕ 
казаха, че обемът на резервите, които ще бъдат освободени, ще бъде публикуван тази седмица. 
„Съвместните усилия на САЩ и техните съюзници биха могли временно да балансират недостига на доставки през 2022 
г., но това може да не е дългосрочно решение“, посочи в бележка Тина Тенг, пазарен анализатор в CMC Markets APAC & 
Canada. 
„Освен това, производителите на петрол в САЩ може да не са склонни да увеличават производството, за да поддържат 
печалбата висока“, добави тя. 
 
√ Какво цели най-голямото освобождаване на петрол от стратегическия резерв на САЩ? 
Американският президент Джо Байдън оповести освобождаването на по милион барела суров петрол дневно от 
стратегическия резерв (SPR) на САЩ в продължение на следващите шест месеца. 
Охлаждане на пазара 
Мярката е пряко следствие на руската инвазия в Украйна, засилила нестабилността на петролните пазари и покачила 
рязко цената на черното злато на световните борси.  
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Освобождаването е най-голямото досега в историята и възлиза на общо 180 милиона барела, което е равно на 
световното потребление на петрол за два дена. 
САЩ освобождават петрол от стратегическия си резерв за трети път през последните шест месеца. 
Намеса на Международната агенция по енергия 
Възможно е днес Международната агенция по енергия (МАЕ), в която освен САЩ членуват още 30 развити страни, но не 
и Русия, да обяви, че също освобождава петрол от стратегическия си резeрв. 
На 1 март МАЕ оповести за четвърти път в своята история освобождаване на петрол от резерва си. Става дума за 60 
милиона барела, което е най-голямото в историята на организацията. 
Като част от този ход САЩ обявиха пускането на 30 милиона барела от своя резерв. 
През ноември 2021 г. Вашингтон обяви в тандем с Китай освобождаването на 50 милиона барела, но стъпката не даде 
резултат, тъй като цените продължиха да се покачват поради нарасналото търсене в резултат на икономическото 
възстановяване след пандемията от Ковид-19. 
Защо е създаден стратегическият резерв? 
САЩ създадоха стратегическия си резерв през 1975 г., след като наложеното през 1973 г. арабско петролно ембарго 
рязко повиши цените на горивата и нанесе удар на световната икономика. 
Президентите на САЩ са използвали резерва досега, за да успокоят петролните пазари по време на войни или когато 
петролната инфраструктура край бреговете на Мексиканския залив е понесла щети при преминаването на ураган. 
Какво съдържа резервът? 
В момента резервът на САЩ съдържа около 586 милиона барела петрол, разположени в няколко десетки естествени 
хранилища в четири строго охранявани места недалеч от бреговете на Луизиана и Тексас. Страната освен това поддържа 
малък резерв от нафта и бензин в североизточната част на САЩ. 
Как петролът ще стигне до пазарите? 
Тъй като е разположен в близост до големите американски рафинерии и петрохимически комплекси, резервът на САЩ 
може да пуска на пазара до 4,4 милиона барела дневно. По-малко от две седмици са необходими, за да бъде приведена 
в действие президентската заповед и първите барели да бъдат извадени на пазара, според министерството на 
енергетиката. 
Ако петролът се продава, министерството провежда онлайн търгове, в рамките на които енергийните компании 
наддават, за да се сдобият с желаните барели. 
Ако се провеждат суапови сделки, компаниите получават петрол, но са задължени след предварително определен 
период да го върнат заедно с лихвите. 
Освен през последните шест месеца американските президент са разрешавали спешни продажби от стратегическия 
резерв още три пъти – през 2011 г. по време на размириците в Либия, през 2005 г. след преминаването на урагана 
Катрина и през 1991 г. по време на Първата война в Залива. 
Суапови сделки са били разрешавани по-често, като последната такава е от септември 2021 г. след преминаването на 
урагана Айда. 
Кои други страни поддържат стратегически резерв? 
САЩ притежават около половината световни стратегически петролни резерви. Заедно с останалите страни членки на 
МАЕ, сред които са Великобритания, Германия, Япония и Австралия, те са задължени да гарантират резерв, който да се 
равнява на 90 дни нетен петролен внос. 
Япония разполага с най-големите резерви след САЩ и Китай. 
Китай, който е асоцииран член на МАЕ и вторият най-голям потребител на петрол в света, създаде своя стратегически 
резерв преди 15 години, а през септември 2021 г. проведе първия търг на петрол от него. 
Друг асоцииран член на МАЕ – Индия, третият най-голям вносител и потребител на петрол в света, също поддържа 
стратегически резерв. 
Държавните резерви от петрол на страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР), голяма част от които са членки и на МАЕ, през януари са възлизали на 1,2 милиарда барела. 
 
√ „Газпром“ доставя в нормален режим руски газ за Европа през Украйна 
„Газпром“ продължава в нормален режим да доставя руски газ за транзит в Европа през територията на Украйна. Това 
съобщи пред журналисти говорителят на холдинга Сергей Куприянов, цитиран от ТАСС и БТА.  
Газът се подава според заявките на европейските потребители – 108,4 милиона кубични метра за 3 април, уточни 
той. Този обем като цяло отговаря на доставките по дългосрочното резервиране на газов транзит през Украйна – близо 
109,5 млн. куб. м на денонощие.  
Напоследък Европа като цяло значително увеличи покупките на газ от Русия на фона на растящи спотови цени заради 
застудяването, липсата на вятър и изострянето на ситуацията в Украйна, предава агенцията.  
 
√ Медведев: Русия ще търгува с продоволствие и земеделски продукти само с приятелски държави 
Русия разполага с достатъчно запаси, за да гарантира потребностите си. Доставките за други страни са възможни, но само 
ако те са "приятелски". Това написа в своя телеграм-канал бившият президент Дмитрий Медведев и настоящ заместник-
председател на Съвета за сигурност на Русия, цитиран от ТАСС. 
"Разнообразните и вкусни руски продукти са напълно достатъчни за пълното обезпечаване на нашите потребности", 
пише Медведев. 
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По думите му властите ще продължат да оказват помощ на земеделските стопани. "Нашият приоритет е доставките на 
продоволствие за вътрешния пазар и контролът на цените. Ще продължим да помагаме на стопаните", пише политикът. 
Медведев изтъква, че Русия ще търгува с продоволствие и земеделски продукти само с "приятелски" държави, предаде 
БТА. "Ще доставяне продукти само на нашите приятели, които са много, но не са в Европа и Северна Америка. Ще 
продаваме срещу рубли или в националните им валути в съгласувани пропорции", посочва той и допълва: "Няма да 
доставяне наши стоки и селскостопанска продукция на нашите "неприятели". А от тях няма и нищо да купуваме". 
По думите му макар и Русия да не купува много продукти от Запада още от 2014 г. забраненият списък може 
допълнително да бъде разширен. 
Според Медведев много държави по света зависят от продоволствените доставки то Русия, а това е "тихо, но страшно 
оръжие". По думите му през миналата година износът на руска земеделска продукция е възлизал на 37 милиарда долара 
и е превишил по стойност износа на оръжие. 
 
√ Уолстрийт приключи работната седмица с ръст на водещите индекси 
Нюйоркската фондова борса приключи последния ден от работната седмица с ръст на водещите индекси, предаде Франс 
прес. Агенцията обяснява това със задоволството на инвеститорите от положителните данни за безработицата в 
Съединените щати и поскъпването на акциите на компаниите, смятани за сигурни убежища. 
Промишленият индекс Дау Джоунс добави 0,40% към стойността си до равнище от 34 818,27 пункта. По-
широкообхватният Стандард енд Пуърс 500 нарасна с 0,34% до 4545,86 пункта, а този на високотехнологичните 
дружества Насдак се повиши с 0,29% до 14 261,49 пункта. 
Министерството на труда на САЩ публикува статистика, според която безработицата в страната е намаляла през март до 
3,6% от 3,8% предишния месец и вече е почти на равнището отпреди началото на пандемията от новия коронавирус 
(3,5% през февруари 2020 г.), предаде БТА. 
Като признак, че фондовите пазари очакват поредица повишавания на лихвените проценти от Управлението за 
федерален резерв, стана факт т. нар. "инверсия на кривата" на доходността на американските държавни облигации: тези 
с падеж след 2 години вече са с по-високи лихви от онези с падеж след 10 години (при това разликата в полза на 
доходността на по-дългосрочните облигации не е била толкова голяма от 15 години). От друга страна, това явление е 
смятано за предвестник за рецесия, но чак след повече от една година, отбелязва АФП. 
Американският лек суров петрол поевтиня с 0,95% до 99,33 долара за барел, а сортът Брент от Северно море - с 0,32% до 
104,38 долара за барел, съобщи Ройтерс. 
За цялата седмица цената на Брент се понижи с 13,5% - най-големия спад от близо две години. Той обаче бе предшестван 
от скок от над 30% след руската инвазия в Украйна на 24 февруари, отбелязва Ройтерс. 
Доларът поскъпна срещу кошница от валути, извличайки полза от статута си на сигурно убежище. 
Златото поевтиня с 0,76% до 1923,73 долара за тройунция. Първото тримесечие на годината обаче бе най-печелившото от 
две години за благородния метал, смятан за сигурно убежище, на фона на войната в Украйна. 
 
Investor.bg 
 
√ Няма бързо решение за енергийните проблеми на Европа 
ЕС вероятно ще трябва да се ангажира с дългосрочни договори за покупка на втечнен газ, защото няма да издържи 
на високите спот цени  
Към началото на тази година европейската политика за ценообразуване на вноса на газ се формулираше съгласно пазар 
на купувачите, който доминираше след срива на цените през 2008 г. Тези условия вече не важат. 
Европа трябва бързо да сключи договори за закупуване на природен газ от международни доставчици извън Русия, ако 
иска да намали енергийната си зависимост от Москва, пише FT. 
Съвместното комюнике между ЕС и САЩ от миналата седмица за насърчаване на износа на втечнен природен газ от САЩ 
за Европа е полезно, но не е достатъчно. Насочването или пренасочването на спот пазарни товари от САЩ към Европа е 
относително лесно. Краткосрочно решение е и по-лесното съгласуване с европейските ангажименти за климата за 
дългосрочни нетни нулеви въглеродни емисии. 
Износът на американски товари с втечнен природен газ от години е по-претеглен към спот пазара, отколкото 
производството от доставчици като Катар, който, поне в миналото, беше по-настоятелен неговият LNG да бъде договорен 
за конкретни дестинации. 
Освен това през последните месеци се предлага повече втечнен природен газ на спот пазар от нигерийски съоръжения, 
може би защото местните купувачи в страната изискват по-малко газ. 
Сега обаче европейските промишлени и битови потребители на газ може ефективно да бъдат принудени да се заключат 
с дългосрочни доставки на втечнен природен газ. В момента това изглежда по-евтино от приемането на днешните 
абсурдно високи спот пазарни цени. След няколко години или месеци дългосрочните договори могат да означават 
приемане на премиум цена за относителна сигурност. 
Следователно компромисите с доставките на газ в Европа изискват не само потенциално скъпи тежести за потребителите 
и индустриите, но и получаване на политически ангажименти от американските регулатори и законодатели. 
Например едва на 18 февруари Федералната комисия за енергийно регулиране на САЩ издаде широки нови 
политически насоки за проекти за природен газ, включително терминалите за втечнен природен газ и газопроводите, 
необходими за нов износ за Европа. 
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Новите насоки включват нов тест за газови проекти, свързан с климата, както и по-голямо уважение към собствениците 
на земя и групите за екологична справедливост. 
На практика в момента има пауза в регулаторните ограничения за износа на газ. Като се има предвид обаче, че 
партийните и климатичните активисти ще оказват непрекъснат натиск преди междинните избори през 2022 г. и общите 
избори през 2024 г., това може и да не действа дълго. 
Така че, докато подкрепата на администрацията и регулаторите за Европа срещу руското влияние сега е силна, процесите 
на одобрение на износа на LNG са дълги. Европа няма цяла вечност да осребрява политическия си капитал. 
Спонсорите на подобни проекти и техните финансисти също са наясно, че капацитетът за внос на втечнен природен газ в 
Европа е почти изчерпан. Сега Германия и Франция предлагат да сключат договори за плаващи инсталации за 
регазификация, които да бъдат акостирани в близост до съществуващи газопроводи. Испания има необвързан капацитет 
за внос, но ограничена свързаност с Франция и останалата част от Европа. 
В момента се водят дискусии между Франция и Испания за съживяване на проекта за газопровод MidCat за свързване на 
газовите системи на страните, който беше изоставен през 2019 г. Рестартиране му обаче ще бъде изправено пред 
икономически, екологични и обществени възражения. 
Новото предприятие за втечнен природен газ Venture Global Calcasieu Pass започна да се доставя в Европа на 1 март. 
Проектът Calcasieu Pass използва модулен дизайн на инсталация за втечняване на LNG от завода на Baker Hughes в 
Авенца, Италия, и може постепенно да се разшири през следващите месеци и години. 
Venture Global търси одобрение за проект Calcasieu 2 до следващия февруари и вече има капацитет на тръбопровода за 
захранване на своя газ. 
Още модули са сключени от Venture Global за друго съоръжение, Plaquemines LNG, близо до Ню Орлиънс. Те ще започнат 
постепенно в рамките на 30 месеца от април 2025 г. Съоръжението за износ на втечнен природен газ Sabine Pass на 
Cheniere Energy, също в Луизиана, в момента се разширява. 
Операторите на заводи за втечняване на втечнен природен газ харесват тарифите, които сега са налични на спот 
енергиен пазар. Европа обаче не може да запази конкурентната си позиция, докато плаща тези високи спот цени. 
Континентът може да си подсигури капацитета за втечнен газ с дългосрочни договори, дори ако това противоречи на 
десетилетна политическа цел. 
 
√ Защо хората често действат против собствения си интерес? 
Ролята на статута, неверието в експертите и опростяването са сред обясненията на този феномен 
От 2016 г. странна поредица от събития оспорва вярата ни в политическата рационалност. Първо популизмът (предимно 
вотовете за Brexit и Доналд Тръмп), след това пандемията и сега инвазията на Владимир Путин в Украйна разкриха 
скритите преди това знаци на погрешното мислене. Хората продължават да действат очевидно против собствения си 
интерес, от гласувалите за Brexit (който ги прави по-бедни) през антиваксърите (рискуващи да умрат) до руската държава 
(която унищожава благосъстоянието на своите граждани), пише Саймън Кюпър за Financial Times. 
Всъщност, може би емблематичният политик на нашето време Тръмп показва несравнимо разбиране за човешката 
ирационалност, сякаш е погълнал цялата поведенческа икономика. Междувременно опонентите на тези движения, като 
мен, не успяват да предвидят техните следващи нелогични избори. Тук се опитвам да идентифицирам най-големите 
ирационалности и от двете страни. 
Първа е заблудата на личния интерес: схващането, че хората винаги ще избират своята собствена икономическа полза. От 
времето на Карл Маркс до 2016 г. беше широко разпространено мнението в стил „икономиката, глупако“ – аналитична 
грешка, която продължавах да правя. Почти единственият аргумент на кампанията за оставане в ЕС преди референдума 
във Великобритания беше, че Brexit ще направи страната по-бедна. 
Но проучване на учените Роджър Ийтуел и Матю Гудуин, проведено след референдума, показа, че повечето 
поддръжници на напускането се интересуват повече „от възприеманите заплахи за тяхната идентичност и национална 
група“. Най-накрая разбрах, че когато хората трябва да избират между статута си, доходите или самия живот, мнозина 
избират статута, което предполага, че руският елит може да предпочита европейската война пред отстъпление, 
унищожаващо статута. 
На следващо място са заблудите около експертното мнение. Става очевидно, че много хора не разбират как работи то и 
изискват сигурност и прецизност, които това мнение обикновено не може да предложи. Експертите не винаги са прави. 
Те просто грешат по-рядко от не-експертите. Но хората отхвърлят експертното мнение, като посочват грешката на 
единичен експерт. 
Нещо друго, което е недобре разбрано: експертизата се развива с времето. Нашето разбиране за ковид се променя, 
докато експертите научават повече. И накрая: експертите са по-добри в това да обяснят случилото се, отколкото да 
правят прогнози. Така че ние знаем повече за механиката на климатичните промени, отколкото за бъдещата им 
траектория. 
Когато бъдат помолени за предвиждания, експертите предпочитат да изложат набор от възможни сценарии. Но това е 
твърде блудкаво за някои хора. Виждаме търсенето на сигурност в споровете за безопасността на ваксините или 
ядрената енергия. Начинът да се мисли по тези въпроси е чрез оценка на относителния риск: приемането на ваксина 
срещу ковид представлява малък риск, значително надвишаван от ползите. По същия начин бъдещите рискове от 
ядрената енергия вероятно са по-малки от настоящите опасности от изменението на климата. Но относителните рискове 
изглеждат трудни за разбиране. 
Разбира се, много хора не приемат експертното мнение по причини, свързани със статута: експертите може да са наясно 
с нещата, но са арогантни. Популярна алтернатива на експертизата е „симплизмът“ (опростяването – бел. прев.): вярата, 
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че сложните проблеми имат прости отговори. Симплистите не могат да приемат, че някои обяснения може да са верни и 
все пак твърде сложни, за да ги разберат обикновените хора. Предпочитат да обвиняват, да речем, лошите елити, 
отколкото неразрешимите обществени каузи. Те се придържат към своите възгледи каквото и да става, както 
застъпниците за Брекзит отказват да признаят, че той е провал. 
Симплистите харесват теориите на конспирацията. Всяко събитие може да бъде обяснено по задоволително прост начин, 
като се обвинява човек или група, които се приема, че могат да се възползват от него, от вещица преди 400 години до 
Джордж Сорос днес. Има трогателна вяра в силата на злодеите от елитите да координират свързани по невероятен начин 
конспирации. 
Има я и партизанщината. Както Стивън Пинкър твърди в скорошната си книга „Рационалност“, повечето хора не искат да 
бъдат рационални: те просто искат тяхната страна да спечели спора. Когато се опитват да разберат света, първият им 
въпрос е: кого подкрепям? 
Избирайки своята страна, някои хора одобряват нарушаването на нормите - от невчесана коса до арогантни криминални 
прояви - което приравняват с автентичността. 
Хората също така подкрепят политиците, които разказват забавни истории. Това предимство на думите пред доброто 
управление прониква и в американската левица, която понякога е обзета повече от безчувствената реч, отколкото от 
дискриминационните социални структури. 
Когато хората оценяват персонажи извън собственото си общество – Путин, да речем – те често използват принципа „враг 
на моя враг“. Много западни десни харесваха Путин, защото той се противопоставяше на техните врагове: феминистки, 
гейове и Хилъри Клинтън. Понякога обаче врагът на вашия враг е просто военнопрестъпник. 
Когато политическите лидери бъдат атакувани, партизаните отговарят с отклоняване на темата. Така че всяка критика към 
Тръмп води до атаки спрямо Джо Байдън. Но отклоняването на темата се основава на заблудата „две грешни страни 
показват кое е правилно“, а освен това обикновено е несъизмеримо по степен: и Тръмп, и Байдън имат дефекти, както и 
всичко останало, но единият от тях може да унищожи демокрацията в САЩ, докато другият е просто посредствен. 
Сега, когато обясних ирационалността, хората със сигурност ще я загърбят.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Сестра става защитена професия, търсят се медицински братя в реанимация и психиатрия 
в. 24 часа - Бонус "Великден" вдига на 500 лв. минималната пенсия за 1 млн. българи 
в. Телеграф - Проверка на "Телеграф" показа: Олиото под обстрел само у нас 
в. Телеграф - Печелим 500 млн. от вещи в нета 
в. Труд - Кръв по пътя, КАТ спи  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Оръжието за Украйна - в ръцете на 12 от хората на Слави или "Промяната" 
в. 24 часа - Първата копка на българския завод за коли на ток ще е през юли 
в. Телеграф - Гюров сондира за подкрепа в ГЕРБ и ДПС 
в. Телеграф - Плащаме руския газ само в рубли 
в. Труд - Решават дали допускат искането за Гешев 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Топчийски, председател на Съвета на директорите на "Булгаргаз": От февруари разработваме сценарии 
за газа - планираме най-лошото, надяваме се на най-доброто 
в. Телеграф - Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: Тираджиите се учат във фейсбук да финтират 
платените шосета 
в. Труд - Росен Стоянов, професор в Нов български университет, пред "Труд": Политическите назначения ще са 
препъникамъкът пред управляващите 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Въпроси за $ 1 млрд. в объркан сюжет между София, САЩ и Русия 
в. 24 часа - Македонците са джендъри. Това е политиката на копейките 
в. Телеграф - Мазни сметки 
в. Труд - US посолството унижено от лъжци 
в. Труд - Защо искат смяната на главния прокурор? Защото говори и няма да мълчи 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- По-близо ли е мирът между Русия и Украйна? Гост: Надежда Нейнски 
- Има ли опасност от недостиг на храни у нас заради войната в Украйна и кога ще започне изкупуването на зърно 

за държавния резерв? Гост: Иван Христанов – заместник-министър на земеделието 
- Ще продължи ли поскъпването на живота у нас и какви са механизмите за укротяване на цените? Гости: Гарабед 

Минасян – икономист; Петър Ганев – икономист 
- Възможни ли са компромиси в диалога със Скопие и къде се пресичат историята и политиката? Гост: Проф. Ангел 

Димитров 
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- Защо трябва да се пишат нови учебни програми и нови учебници? 
НТВ, „Здравей, България“ 
- Трябва ли да изпратим военна помощ на Украйна? Гости: Ген. Атанас Запрянов – бивш заместник-министър на 

отбраната; Петко Георгиев – Журналист 
- Ще догонят ли доходите поскъпването на живота? Гости: Пламен Димитров – президент на КНСБ; Георги Ангелов 

– икономист 
- Защо кметът на Белоградчик даде всички длъжници на общината на ЧСИ, с изключение на фирмата на сина си? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 4 април 2022 г. 
София. 

- От 09.00 до 19.00 часа във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. 185, в.з. Американски колеж ще бъде 
спряно водоподаването на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на ул. „Арх. Борислав Стоянов“, ул. 
„Банишка река“, ул. 183, ул. 190 

- От 11.00 часа в Лесотехническия университет ще бъде открита Седмицата на гората. Събитието ще бъде открито 
от Иван Христанов, зам.-министър на земеделието и инж. Филип Ковашки, изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по горите 

- От 12.00 часа в градинката пред Народния театър и Министерството на отбраната Гвардейският представителен 
духов оркестър ще изнесе празничен концерт за граждани и гости на столицата по случай 18 години България в 
НАТО и 73 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор 

- От 14.00 часа в сградата на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще бъде оповестена информация 
за изпълнението на дейности по проект „Развитие и модернизиране на Националния оперативен център и 
областните оперативни центрове“. В рамките на пресконференцията ще бъде направена симулация на 
създадената Интегрирана информационна система за координация и управление на силите и средствата на 
пожарната служба, както и ще бъдат презентирани функционалните й възможности. Проектът, част от който е 
изграждането на тази система, се финансират от Фонд „Вътрешна сигурност“ 

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

