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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Mediapool 
 
√ Иван Иванов отново оглави Българската асоциация по водите 
Иван Иванов отново застава начело на Българската асоциация по водите (БАВ), съобщиха от организацията. 
Той е избран за председател на асоциацията от нейните членове на Общото отчетно-изборно събрание на БАВ, което се 
проведе на 4 април в София. 
Досегашният председател на БАВ проф. д-р инж. Димитър Аличков не се кандидатира за нов мандат, се казва в 
съобщението. 
Двамата председатели на БАВ - новият и предишният, се обединиха около това, че водещото в тяхната работа винаги е 
било оказването на подкрепа към гилдията. Според тях обаче, за да бъде Българската асоциация по водите максимално 
полезна на работещите във ВиК отрасъла и водния сектор като цяло, ангажираните в бранша също трябва да бъдат 
активни и да участват в процесите. 
Заместник-председатели на БАВ за новия мандат остават инж. Благой Козарев - "Райкомерс Конструкшън", инж. Георги 
Владов - ВиК-Видин и проф. д-р инж. Петър Калинков от УАСГ. 
Инж. Иван Иванов беше председател на "Български ВиК холдинг" ЕАД от създаването му през януари 2020 г. до лятото на 
2021 г., когато бе уволнен без мотиви от служебния министър на регионалното развитие арх.Виолета Комитова. Преди 
това - в периода 2012 до 2020 г. той беше председател на БАВ. 
Иван Иванов оглавява фондация "Европейско сътрудничество за бенчмаркинг" (EBC Foundation) за 2018 г. Бил е 
изпълнителен директор на сдружение "Индустриален клъстер подземна инфраструктура" (ИКПИ). Член е на 
Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau). Представител е на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна 
среда" 2014 - 2020 г. 
Иван Иванов е завършил Френската гимназия в София и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). 
Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) и от 
Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии 
(ENSIGC) в Тулуза, Франция. 
Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г., като 11 години работи в "Софийска вода" АД, където заема 
постовете главен секретар и прокурист. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Радев разговаря с Ердоган, призова за съвместно извеждане на блокираните български и турски моряци от Украйна 
Президентът Радев е призовал турския си колега Реджеп Тайип Ердоган за координирани действия за извеждане на 
блокираните в украински пристанища български и турски екипажи преди постигането на мирно споразумение в Украйна. 
Двамата са провели телефонен разговор днес, съобщават от пресслужбата на президентството. 
Към момента на територията на Украйна има два блокирани български кораба - "Рожен", който е локализиран на 
пристанището Черноморск (Черно море), и "Царевна" – на пристанище Мариупол (Азовско море). 
В разговора си с Ердоган президентът Радев е откроил и желанието на България за засилено партньорство в енергетиката 
и осигуряване на алтернативни енергийни доставки от Турция при задълбочаване на конфликта в Украйна. 
Българският държавен глава приветства усилията на Република Турция и на президента Реджеп Тайип Ердоган за 
посредничеството при разрешаването на военния конфликт в Украйна по дипломатически път. В същото време все още 
няма яснота кога ще приключи този конфликт и са необходими своевременни усилия за извеждане на българските и 
турските моряци от зоната на военните действия. 
Обща бе и позицията, че двустранният стокообмен от 6.5 млрд. долара не отговаря на възможностите на двете държави 
и има голям потенциал за развитие на двустранното сътрудничество в икономиката, взаимните инвестиции, енергетиката 
и в сферата на сигурността. 
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√ Кирил Петков след разпита: Обясних в детайли няколко неща 
Разказах много подробно и дадох същата информация, както и първия път. Просто влязох в по-висок детайл на 
обяснение. Това каза премиерът Кирил Петков след като излезе от разпита в прокуратурата, където даде 
показания по делото за изнудване на Васил Божков. Разпитът на Петков като свидетел продължи над два часа и 
половина. 
"Това, което обясних в детайли е, че има няколко неща, които ме притесняват. Първо е докладът на АДФИ, където има 
ощетяване на бюджета от над 550 млн. На база, че Божков не е платил средствата, които е трябвало да плати, бюджетът е 
ощетен. 
Другото - ако се окаже вярна неговата информация, че е дал 60 млн. под формата на подкуп срещу изнудване. 
Отделно - третият доклад, издаден от Министерство на финансите от министър Горанов - одитната агенция, която трябва 
да одитира всички евросредства, по някакъв начин е проспала, че в много от общините имаме концентрация на над 90% 
със само един изпълнител на европроекти. Този доклад дава сериозни съмнения, че има неправомерни действия по 
ОСЕС. 
Тези три факта заедно мен много ме притесняват. Връзката между тези три случая е лицето Горанов", каза Петков. 
Той заяви, че е дал данните на следствието и те вече са следствена тайна. 
Попитан какво очаква от заседанието на ВСС Петков каза: "Като министър-председател нямам доверие на Гешев и бих се 
радвал ВСС да си свърши работата и да прегледа внимателно аргументите на министъра на правосъдието, защото те ясно 
показват, че този главен прокурор трябва да си даде оставката или да бъде отстранен от длъжност". 
Петков беше разпитан за втори път след като прокуратурата започна досъдебно производство по случая. По делото бяха 
разпитани и бившият премиер Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. 
Тогава те прекараха 24 часа в ареста. 
 
√ На 12 април ВСС решава дали да прекрати предсрочно мандата на Гешев 
Членовете на ВСС откриха процедура по предсрочното отстраняване на главния прокурор. На 12 април магистратите ще 
решат дали да бъде прекратен мандатът на Иван Гешев. 
Съветът прие като допустими за разглеждане по същество 5 от посочените от правосъдния министър основания и 3 - 
частично. Едно беше отхвърлено като недопустимо. 
Частично беше отхвърлено основанието, касещо искането на имунитета на Елена Йончева като евродепутат във връзка с 
фалиралата КТБ. Мотивите на ВСС са, че досъдебното производство е започнало по време на мандата на Сотир Цацаров и 
Гешев няма как да носи отговорност за това. 
Частично, обаче, случаят ще бъде гледан по същество, тъй като Иван Гешев не е взел отношение по отказа на 
Европарламента да свали имунитета на Йончева с аргумента, че разследването срещу нея било политически мотивирано. 
Второто частично отхвърлено основание е по отношение на делото "Баневи срещу България". Изказването на Гешев, 
заради което Европейският съд за правата на човека твърди, че се нарушава презумпцията за невиновност, е отпреди да 
започне мандатът му. ВСС обяви, че може да разглежда само бездействия на главния прокурор след влизането в сила на 
решението на европейския съд. 
Висшият съдебен съвет отказа да разглежда и всички останали изказвания на Иван Гешев, направени преди встъпването 
му в длъжност като главен прокурор. 
Единственото категорично отхвърлено основание се отнася до търговско дружество, в което се твърди, че участва бащата 
на Иван Гешев след осъществен натиск през съдебната система. Тогава главният прокурор обвини ГДБОП в 
неправомерна проверка на магистрат, тъй като тези проверки не могат да се извършват от ГДБОП, а от КПКОНПИ. 
Преди заседанието днес Иван Гешев подчерта, че предложението на Надежда Йорданова е политическо. Правосъдният 
министър отговори, че осъществява правомощията си по Конституция. 
"Няма политическа логика в това искане и затова единственото обяснение, което имам, надявам се да не е така, 
това е овладяване на прокуратурата и използването ѝ за нелегитимни политически цели. Ясно е за вески български 
гражданин, който е непредубеден, че това, което се случва, е координирана атака срещу съдебната власт и в 
частност прокуратурата. Не само от изпълнителната власт, особено от някои министерства, аз не наричам това 
война, това си е нападение срещу държавността", заяви Гешев. 
"Колкото до това дали изпълнителната власт се опитва да овладее прокуратурата, това е абсолютно невярно 
твърдение и нов опит да се измести фокусът на дискусията. Видно е, че министърът на правосъдието има 
конституционно правомощие да иска прекартяване на мандата на главния прокурор, както и на председателите на 
ВКС и ВАС. Много ясно Конституционният съд е обосновал това правомощие от гледна точка на взаимодействие 
между държавните власти. В крайна сметка нито един в държавата не може да бъде недосегаем", отговори 
Йорданова. 
Надежда Йорданова очакваше част от искането ѝ да не бъде разгледано по същество. След заседанието тя каза, че ще 
анализира решенията на ВСС и тогава ще реши дали да ги обжалва пред Върховния административен съд. 
Следващия вторник ВСС ще проведе дебат по същество. За отстраняване на главния прокурор са необходими минимум 
17 гласа, които да подкрепят като основателно искането на правосъдния министър. 
 
√ Над половин милиард лева от наложен платеж, получени от продажби в Интернет 
Над 500 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажба на стоки в Интернет през 2021 г., 
като пратките, които са изпратили надвишават 7,4 млн. Това показват данните за лицата, извършващи продажби в 
интернет, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми). 
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Получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, са отразени в предварително попълнените 
годишни данъчни декларации, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в 
Портала за електронни услуги на приходната агенция. 
При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, 
гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от НАП. 
Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят 
или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са 
получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат 
декларацията. 
Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като 
търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от 
годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП. 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, 
едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, е до 30 юни. 
В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски 
стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност 
чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. 
При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с 
извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2021 г. за тези физически лица изтича на 3 май 2022 г. 
 
√ До днес хотелите, настанили бежанци от Украйна, могат да кандидатстват за финансиране 
Днес изтича срокът, в който хотелиери, настанили бежанци от Украйна, могат да кандидатстват за финансова помощ от 
държавата в размер на 40 лева за ден на човек. Общо 6 милиона лева е предвидената сума, която държавата ще трябва 
да изплати, съобщиха от Министерството на туризма. 
Хотелиери, приютили бежанци у нас, се оплакват, че вече нямат средства, с които да издържат украинските граждани. 
Обещаната помощ от държавата все още не е изплатена, а едно от най-важните изисквания за нея е украинските 
граждани да имат статут на временна закрила. Напливът от желаещи да я получат обаче бави процеса. За това в Слънчев 
бряг започнаха да регистрират директно в хотелите. За целта има създадена организация, за да не се образуват опашки. 
Над 130 хотела и къщи за гости в цялата страна са подали до момента документи и фактури за получаване на държавна 
помощ за приютените бежанци от Украйна. Собствениците на туристически обекти ще могат да получат парите от 15 
април. 
Засега не се обсъжда вариант размерът на субсидията от 40 лева на ден на човек да бъде увеличена. 
 
√ Русия предложи схема за плащане на природния газ от май 
Руското посолство в България публикува схемата, по която ще се плаща природният газ от месец май. 
Тя предвижда купувачите на руски газ да си открият две сметки в банката на "Газпром" - едната в евро, а другата в рубли. 
Цената на газът ще се определя както и досега - в евро или долари. 
 

 
 
Купувачът ще си избира посредник, който да му купи срещу постъпилите евро - рубли през московската борса. 
Получените рубли ще отиват във втората сметка и ще бъдат насочени към компанията продавач. 
Сделката се счита за приключила когато "Газпром" получи рублите. 
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България по договор плаща природния газ в долари предварително месец за месец. От май месец страната ни ще купува 
синьо гориво и за зареждане на хранилището в Чирен. 
"Булгаргаз" и енергийното министерство не бяха открити за коментар. 
 
БНР 
 
√ Президентът на Албания пристига на визита у нас 
Днес и утре по покана на държавния глава Румен Радев президентът на Албания Илир Мета е на официално посещение в 
Република България. 
В 9.00 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ държавният глава Румен Радев ще посрещне албанския си 
колега с официална церемония. Президентът Мета ще положи венец пред паметника на Незнайния воин. 
След това двамата ще разговарят на „четири очи“, след което ще се състоят пленарни разговори между българската и 
албанска делегация. Във фокуса на разговора на президентите е двустранното сътрудничество, регионалното 
партньорство в Югоизточна Европа, както и европейският път на Западните Балкани.  
При посещението си в Тирана преди две години Радев декларира, че България подкрепят европейското бъдеще на 
Албания, а основен критерий за тази подкрепа е отношението на официалните власти към българското малцинство в 
Албания: 
"Напълно да осъществи своите права в Република Албания, добросъседството е един от най-важните критерии за целия 
нас регион". 
В Албания живеят десетки хиляди българи. През октомври 2017 г. те бяха официално признати за национално 
малцинство от властите в Тирана.  
 
√ Хотелиерите ще получат парите за украинските бежанци до 15 април 
Над 130 са хотелите, подслонили бягащи от войната в Украйна, които до момента са подали заявления за подпомагане от 
държавата. Това съобщи в Пловдив председателят на парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров. Той 
подчерта, че средствата ще бъдат преведени по сметките до 15 април. На този етап не се предвижда увеличение на 
парите за нощувка на човек, която е 40 лева на ден. 
Спрямо подадените до момента заявления и фактури от страна на хотелиерите ще бъдат изплатени общо над 6 милиона 
лева до средата на месеца, уточни Илин Димитров: "Засега сумата от 40 лева според информацията, която имаме от 
хотелиерите, като аз съм почти всеки ден на срещи с тях, тях ги устройва. Винаги може по-добре, факт е, но трима души в 
една стая, това е около 120 лева, което е напълно достатъчно. Вече времето се стопля и отоплението няма да излиза 
толкова скъпо. Знаете, че и токът се нормализира вече, така че за момента тя ще остане в този размер". 
Преди летния сезон основно предизвикателство е да бъде представена страната ни като безопасно място за туризъм 
особено на западните пазари, но и на тези около нас, каза още Илин Димитров: "Те са многокомпонентни проблемите. 
Едните са от мините, другите са въобще от военната обстановка. Той вече Covid отстъпи, но като цяло регионът е 
нестабилен и това се забелязва от партньорите. Ние сега работим в тази насока. Ще бъдат показани клипчета, че тук е 
спокойно, хубаво, чисто, туристите са желани". 
И прогнозата на Илин Димитров за предстоящия летен сезон: "Ще бъде по-добър от миналия, но ще е далеч от 2019-та за 
съжаление. Ако не бяха възникнали военните действия, ние щяхме да стигнем почти нивата на 2019-та". 
 
√ Връчват наградите за отговорен бизнес на БФБЛ 
Премиерът Кирил Петков и министри от неговото правителство ще връчват Годишните награди за отговорен бизнес през 
2021 година по време на официалната церемония на Българския форум на бизнес лидерите. 
116 инициативи с кауза се състезават в 19-ото издание на най-авторитетния национален конкурс за корпоративна 
социална отговорност и устойчиво развитие, който се провежда под мотото „Най-добър пример“. 
Проектите се оценяват по конкретната им полза за обществото, за работа в партньорство с други организации, за 
ангажираност на служителите, за продължителност и последователност на инициативата. Отличията ще бъдат връчени от 
премиера Кирил Петков, вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав 
Сандов, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, просветния министър проф. Николай Денков, социалния 
Георги Гьоков, посланика на Великобритания у нас Роб Диксън и от председател на Българския форум на бизнес 
лидерите Левон Хампарцумян.  
 
√ Започва редовна мисия на Международния валутен фонд у нас 
Тази седмица започва редовната мисия на Международния валутен фонд у нас. Експертите от Вашингтон ще проведат по 
традиция редица срещи с представители на кабинета и БНБ.  
Това е първата мисия от началото на управлението на кабинета "Петков". Тя пристига и в разгара на надпреварата за 
избор на нов управител на БНБ, тъй като Димитър Радев е с изтекъл мандат от юли миналата година.  
Мисията продължава до 15 април, така че ако тази или следващата седмица парламентът вземе решение по 
кандидатурите на Андрей Гюров и Любомир Каримански за поста на гуверньора, експертите от МВФ ще са в България 
при ключовата рокада. 
 
√ МФ отхвърли поръчките за нови дългови книжа за 0,5 млрд. лв. заради цената им 
Финансовото министерство отхвърли поръчките за нови дългови книжа за половин милиард лева заради цената им. 
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В третия за годината аукцион за половин милиард лева Министерството на финансите отказа направените поръчки 
заради "състоянието на фиска и възможностите за постигането на оптимална цена", става ясно от съобщението на 
ведомството, ръководено от Асен Василев. 
То предложи за продан ценни книжа със срочност десет години и половина при лихва от 1,5 на сто. Тя е доста по-висока 
от осъществената емисия през октомври миналата година за същия вид книжа. 
С отхвърлените поръчки новопоетият дълг от началото на годината остава един милиард лева, тъй като при предишните 
две предлагания на книжа с по-ниска срочност офертите бяха одобрени. 
Според бюджета за годината до края на декември може да се поеме 7,3 милиарда лева нов дълг, а по прогнозни данни 
към края на март в хазната има излишък от над двеста милиона лева. 
Именно през март бе направено голямо дългово погашение на главница и лихви на международните пазари. Засега 
страната ни не е излизала през годината с дългови емисии навън. 
Към края на февруари, до когато има окончателни данни, във фискалния резерв има 9,9 милиарда лева. 
Нов опит за набиране на 500 милиона лева нов дълг от вътрешния пазар ще бъде направен идния понеделник.  
 
√ Отново аукцион за набиране на 500 млн. лв. нов дълг от вътрешния пазар 
Нов опит за набиране на 500 милиона лева нов дълг от вътрешния пазар ще бъде направен идния понеделник - 11 април. 
След като днес Министерството на финансите отказа всички поръчки за държавни ценни книжа за същата стойност 
заради цената им, сега БНБ обяви нов аукцион, като този път се предлагат съкровищни облигации със срочност 3 и 
половина години. Отхвърлените оферти бяха за книжа от 10 и половина години. 
През март държавата ни направи голямо погасяване на външен дълг без да излиза на международните пазари за 
финансов ресурс, с който да револвира задълженията. 
 
√ Учителските заплати се увеличават с 12% 
От първи април учителските заплати са увеличени - стартовата е по-висока със 155 лв. и вече е 1415 лв., съобщават от 
Министерството на образованието. 
Със същия процент - 12,3 на сто, се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в 
средното образование, както и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата. 
Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното 
образование. Той беше подписан вчера от министър Николай Денков и социалните партньори в средното образование. 
 
√ Министър Радостин Василев смени и ръководството на "Академика 2011" ЕАД 
Министърът на младежта и спорта Радостин Василев издаде заповед, с която освобождава целия състав на Съвета на 
директорите на търговското дружество "Академика 2011" ЕАД. До момента в него влизаха председателят Анелия Нунева 
и членовете Петър Петров и Елиана Шипковенска. 
Новите членове на Съвета на директорите са: 
Лазар Пърличков - магистър по Финанси и бакалавър-инженер от Лесотехническия университет гр. София. Притежава 
дългогодишен опит във финансовия сектор. Владее английски език. 
Александър Скобелев - юрист. Магистър по "Право на Европейския съюз" в Софийския университет "Св. Климент 
Охридски". Притежава богат юридически стаж. Специализира в областите съдебно изпълнение, сделки с недвижими 
имоти и обществени поръчки. Има богат опит в секторите "Информационни технологии" и "Туризъм". Владее английски, 
испански и руски език. 
Любомир Върбев - завършил "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има богат опит в областта на 
облигационното, вещното и административното право. Завършил е практическо обучение за електронно управление на 
обществени поръчки. Владее английски и немски език. 
Министърът на младежта и спорта Радостин Василев изразява увереност, че новото ръководство на "Академика 2011" 
ЕАД ще работи изцяло за подобряване на финансовото и материалното състояние на дружеството с цел осигуряване на 
възможно най-добри условия в обектите. 
Търговското дружество стопанисва "Арена Бургас", "Асикс Арена", спортен комплекс "Академика 4 км", Зимен дворец на 
спорта, стадион "Академик" и гребната база "Панчарево". 
 
√ Дни на кариерата в Пловдив 
150 компании изложители участват в Националните дни на кариерата в Пловдив. Форумът ще се проведе присъствено в 
Конгресния център на панаира след двегодишна пауза заради пандемята. 
 Представители на водещите работодатели в Пловдив и региона ще представят свободните работни и стажантски 
позиции. На форума ще се даде информация за условията на работа във фирмите и за  възможностите на пазара на 
труда. 
Участието във форума е напълно безплатно за кандидатите, необходима е единствено предварителна регистрация. 
До средата на април Национални дни на кариерата ще има също във Варна, Габрово и Русе. 
 
√ Фондация "Български център за нестопанско право“ предизвиква младите творци от цялата страна 
Интервю на Веселина Миланова с Айлин Юмерова 
За пета поредна година Фондация „Български център за нестопанско право“ предизвиква младите творци от цялата 
страна да открият и пресъздадат своето виждане за правото ни на сдружаване и как изглежда то на приложение. 

http://bcnl.org/analyses/uchastvay-v-konkursa-grazhdanski-budilnik-2021.html


6 

 

"До 10 април каним професионалисти и любители на фотографията, на изобразителното изкуство и литературата да 
отправят свои авторски творби, които са посветени на темата "Сдружение – силата да сме заедно“ за конкурса ни 
"Граждански будилник“. Това подчерта в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Айлин 
Юмерова, програмен директор в Българския център по нестопанско право: 
"Самият конкурс е за социално ангажирано изкуство, което ние, от Фондация "Български център за нестопанско право", 
организираме вече за пета година, тоест това стана една ежегодна традиция. Чрез конкурса насърчаваме съвременни 
фотографи, художници, илюстратори и пишещи таланти да създават изкуство, което говори за права". 
Цялото интервю с Айлин Юмерова можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Любомир Кючуков: Страховете и несигурността се оказаха питателна среда за Орбан и Вучич 
"Войната оказа влияние, но в Унгария и Сърбия не гласуваха за Путин" 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Войната в Украйна оказа съществено влияние върху резултатите на изборите в Унгария и в Сърбия, но избирателите там 
не гласуваха за Путин. Те гласуваха за Орбан и за Вучич. Би било невярно да се твърди, особено за Унгария, че това е 
проруски вот". 
Коментарът пред БНР направи дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни 
отношения.  
Според него победите на Виктор Орбан и Александър Вучич са надхвърлили мащабите, в които са били очаквани. 
"Конфронтацията, дилемното мислене, страховете и несигурността се оказаха най-добрата питателна среда за 
популистките и националистически партии от този тип", смята анализаторът. 
По думите му основното мото на победителите, което е привлякло гласовете към тях, може да бъде сведено до две 
понятия - мир и стабилност:   
"Тези две понятия послужиха за подходяща гарнитура, към която да бъде поднесен популизмът и национализмът". 
Според Любомир Кючуков Унгария поддържа добри отношения с Русия, докато "Сърбия, след войните в Югославия, 
разчита много повече на подкрепата на Русия във външнополитически план и няма намерение да бъде член на НАТО".  
"Орбан доста умело се възползва във вътрешнополитически план от ситуацията (войната в Украйна и санкциите, 
наложени на Русия), стараейки се да демонстрира независимост и самостоятелност, играейки върху една от основните си 
тези. Вотът в Унгария беше анти-Брюксел, от гледна точка на тезата за самостоятелност и национална идентичност, която 
Орбан се опитва да наложи. ... Дестабилизацията и конфронтацията в международен план неминуемо се отразява 
негативно и във вътрешнополитически план. От една страна тя консолидира, но от друга - засилва националистическите 
настроения в страните", коментира дипломатът.  
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Онлайн конференция търси път към устойчиво и зелено бъдеще 
Водещи представители на Европейската комисия, българското правителство, бизнеса и науката ще търсят решения за 
успешен преход към нулеви нетни емисии. Онлайн конференцията „Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като 
път към устойчивото бъдеще” се организира от Коалиция „За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс” и 
„Институт Кръгова Икономика”. Партньор на инициативата е Представителството на Европейската комисия в България. 
Българската икономика остава най-енергийно интензивната и ресурсоемката в ЕС, а част от българските региони са с 
едни от най-високите нива на замърсяване на въздуха в Европа. 
Страната ни е изправена пред редица предизвикателства, на които трябва да намери решение. Сред тях са 
неефективната енергийна система, неконкурентоспособната икономика, замърсената околна среда, изтощените 
природни ресурси, смятат организаторите. 
Успешният зелен преход е една от ключовите мерки. Зелената трансформация трябва да обхване не само енергийния 
сектор, но и индустрията, транспорта, търговията и развитието на иновациите и науката, препоръчват експерти. 
Необходими са спешни мерки като ускореното прилагане на Европейския зелен пакт. Преходът към нулеви нетни емисии 
е не само европейски отговор на климатичната криза, но и шанс за България, смятат още организаторите на дискусията. 
 
√ САЩ са одобрили продажбата на 8 изтребителя Ф-16 на България 
Американският Държавен департамент одобри продажбата на България на нови 8 изтребителя Ф-16 (F-16 C Block 70) и 
свързаното с тях оборудване на България, съобщи Ройтерс, като цитира съобщение на Агенцията за сътрудничество в 
областта на отбраната и сигурността към Пентагона. 
Агенцията обявява още, че е предоставила на Конгреса изискваните за сделката сертификати. И уточнява, че става дума 
за 4 изтребителя F-16 C Block 70 и 4 F-16 D Block 70 aircraft, както и дълъг списък с оборудване и въоръжение за тях. 
Общата цена за всичко се очаква да е най-много 1 милиард и 673 милиона долара. 
Съобщението за потенциалната продажба е изискване на закона, посочва агенцията. 
Главният изпълнител ще бъде „Локхийд Мартин“.  
Темата бе коментирана и на брифинг на Пентагона. Попитан дали съобщението означава, че продажбата на самолетите 
Ф-16 цели замяна на самолетите МиГ, които евентуално България би изпратила на Украйна, говорителят Джон Кърби 
заяви: 
„Няма да говоря от името на друга държава и определено ще оставя Държавния департамент да говори за продажбите 
на военна (техника) в чужбина. Но в същото време няма да правя (такива-б.а.) заключения от съобщението.“  

https://bnr.bg/post/101626718/fondacia-balgarski-centar-za-nestopansko-pravo-predizvikva-mladite-tvorci-ot-calata-strana
https://bnr.bg/post/101626938/lubomir-kuchukov
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Кърби каза още, че няма да говори и за това какво друга държава „е склонна или има възможност да направи от гледна 
точка на подкрепата си за Украйна.“  
Новите изтребители ще подобрят способността на България да посрещне настоящи и бъдещи заплахи чрез даването на 
възможност на българските военновъздушни сили да патрулират рутинно в Черноморския регион, отбелязват от 
Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Пентагона. 
Франс прес отбелязва, че одобряването на сделката дава възможност да се подсили българската военна авиация в 
момент, в който регионалната заплаха е нараснала заради руската инвазия в Украйна. 
Миналата година стана ясно, че България преговаря със Съединените щати за доставката на тези осем изтребителя. 
Тогава беше подчертано, че страната ни ще настоява новите машини да бъдат плащани разсрочено. 
През 2019 г. България плати милиард и 300 милиона долара за производството и придобиването на осем самолета F-16 
Block 70. Пакетът за тях включва обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна 
техника. 
Първите две машини от тази сделка трябваше да бъдат доставени догодина, но заради пандемията се очаква това да 
стане със забавяне от около две години. 
 
√ ЕС и САЩ подготвят спешно нови санкции срещу Русия 
Европейският съюз и САЩ подготвят спешно нов пакет санкции срещу Русия, след като в контролирания доскоро от 
руските сили град Буча край Киев бяха открити множество цивилни жертви. 
Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан, заяви, че Съединените щати ще огласят тази седмица нови 
санкции срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна, предаде Ройтерс. 
Той каза, че още санкции срещу руския енергиен сектор се обсъждат и в разговори с европейските съюзници. 
Съветникът на американския президент посочи, че през следващите дни САЩ ще обявят също и допълнителна военна 
помощ за Украйна. 
Президентът Джо Байдън ще настоява руският президент Владимир Путин да си плати за военните престъпления, 
извършени в Украйна, заяви още Съливан.  
 
√ Съветът за сигурност на ООН ще обсъди масовите убийства на цивилни в Буча 
Украинският президент Володимир Зеленски ще говори на днешното заседание на Съвета за сигурност на ООН, 
посветено на Украйна, на което се очаква да бъдат обсъдени главно събитията в украинския град Буча. 
Руските сили се опитват да скрият следите от своите военни престъпления, заяви Зеленски. Повече от месец продължават 
военните действия на територията на Украйна. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски обеща ревностно да преследва виновните за военните престъпления в 
окупираните от Русия райони на страната. 
„Окупаторите определено ще понесат отговорност за това. Вече правим всичко, което можем, за да идентифицираме 
всички руски военни, замесени в тези престъпления възможно най-скоро. Всичко, за да ги накажем. Това ще бъде 
съвместна работа на нашата държава с Европейския съюз и международните институции, в частност с Международния 
наказателен съд. Всички престъпления на окупаторите са документирани. Осигурена е необходимата процесуална база 
за изправяне пред правосъдието на виновните руски военни за всяко извършено престъпление.“ 
Очаква се Зеленски да направи обръщение към делегатите на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН, 
което ще се проведе по-късно днес. То се свиква по настояване на Великобритания, като основна тема ще бъдат данните 
за масовите убийства, извършени от руската армия в Украйна 
Украинският президент твърди, че повече от триста души са били убити и измъчвани в Буча, близо до Киев. 
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва ще реагира сурово 
на експулсирането на руски дипломати от западните правителства. 
Отговорът „ще е симетричен и разрушителен за двустранните отношения“, написа в Телеграм Медведев. 
Вчера Германия обяви, че гони 40 руски дипломати в отговор на убийствата и готви още мерки заедно със съюзниците си. 
По-късно Франция също съобщи, че е решила да изгони голям брой руски дипломатически служители, като според АФП 
техният брой е 35. 
По-рано кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на украинската столица, които са я напуснали след началото 
на руската инвазия, да не се завръщат по домовете си поне още седмица, тъй като заплахата остава. Той не изключи и 
ракетен обстрел. 
Руските военни части се подготвят за мащабна атака в региона на Луганск в източна Украйна, предупреди в Телеграм 
местният губернатор Сергий Гайдай, като призова за масова евакуация. 
 
√ Русия зове САЩ да не „помпат“ Украйна с оръжия, обещава „доказателства“ за Буча 
Руското посолство в САЩ призова Вашингтон „да спре да помпа Украйна със смъртоносни оръжия“. „Съединените щати 
са тези, които провокират все повече и повече жертви", се казва в изявление на канала Телеграм на посолството. 
Дипломатическата мисия смята, че неспособността на киевския режим да осигури правилен контрол и защита на 
оръжията е довела до ширещи се спонтанни банди, занимаващи се с грабежи и терор. 
Обвиненията за военни престъпления, за които се твърди, че са извършени руски военни на територията на Украйна, са 
част от координирани усилия на западните страни за демонизиране на руските въоръжени сили. Провокацията в Буча е 
връх на лъжата и цинизма, заяви руският посланик в САЩ Анатолий Антонов. 
Русия разполага с фактически доказателства за провокации в Буча. 
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„Готвим се възможно най-бързо да ги представим пред Съвета за сигурност“, това каза по-рано на извънреден брифинг 
постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя. 
На пресконференция в Ню Йорк, свикана от него, руските дипломати показаха видеозаписи от Буча, заснети веднага след 
изтеглянето на руските войски от града - тела на загинали по улиците няма, предаде БТА. Заснетите украински военни и 
кметът на града са в приповдигнато настроение, обявяват своята „победа“ и не споменават никакви убийства, отбелязва 
ТАСС.. 
Небензя посочи, че четири дни след като руските военни са напуснали Буча, там не е имало „нито един признак за 
жестокости, нито веднъж не е споменавано за тях“. 
Небензя каза, че Русия разполага с фактически доказателства за провокации в Буча. „Готвим се възможно най-бързо да ги 
представим пред Съвета за сигурност“, заяви той. „Видеозаписите, които показах... не дават никакви основания за 
съмнения, че това е постановка. Ще представим и нови доказателства за това“, допълни той. 
На въпрос за необходимостта от независимо разследване Небензя отговори, че така наречените независими 
разследвания, които многократно са извършвани преди, всъщност не са такива, а са политически мотивирани. 
 
√ 61% годишна инфлация в Турция 
Годишната инфлация в Турция достигна 61,14% през март. Това съобщи Турският статистически институт (TurkStat) и 
уточни, че това е най-голямата инфлация на годишна база за последните 20 години. 
Най-голямо годишно увеличение на цените през миналия месец е отчетено в транспорта - 99,12%, следвано от храните и 
безалкохолните напитки - 70,33% и обзавеждането и домакинските уреди - 69,26%. Най-ниско годишно увеличение 
отбелязаха комуникациите с 15,08%, образованието с 26,73% и дрехите и обувките с 26,95%. 
Между септември и декември централната банка намали лихвите с 5 процентни пункта, но през тази година те останаха 
непроменени на ниво от 14%. Турската лира, която изгуби 44% от стойността си спрямо щатския долар през миналата 
година, падна до рекордно ниското ниво от 18,41 спрямо зелените пари през декември, преди правителството да 
разкрие схема за защита на валутата с цел увеличаване на националните активи. 
В стремежа си да смекчи удара върху домакинствата правителството също така намали данъците върху основните стоки 
и коригира тарифите за електроенергия. 
 
Икономически живот 
 
√ Пуснаха карта, показваща как се развиват пътните проекти у нас 
 

 
 
Регионалното министерство създаде интерактивна карта, с която за първи път са показани плановете за развитие на 
транспортната инфраструктура на България и свързаните региони до 2040 година. В нея се съдържа информация за 
обекти от пътната и железопътна инфраструктура, интермодални терминали, летища, пристанища, вътрешни водни 
пътища, нови мостове и тунели, които ще се реализират на етапи до края на периода. 
Картата представя плановете на държавата за проектите, които ще се реализират в районите за планиране на страната. 
Тя визуализира проекти от основната и широкообхватна TEN-T мрежи, които са в експлоатация през 2022 година или ще 
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бъдат завършени до 2030 година. Включени са също стратегически важни за България обекти, които се очаква да бъдат 
пуснати в експлоатация до 2040 година. Завършването на проектите е предвидено на различни етапи в рамките на този 
срок. 
В периода 2022 – 2025 г. трябва да завърши цялостното изграждане на участъка от Благоевград до Крупник на 
автомагистрала „Струма“ и трасето между Боаза и Павликени на автомагистрала „Хемус“. Ще бъде завършена и пусната в 
експлоатация цялата автомагистрала „Европа“ от граничния пункт „Калотина“ до София. В този период трябва бъдат 
модернизирани и отсечките Видин – Монтана и Враца – Ботевград от трасето между Видин и Ботевград. 
Предстои до 2025 г. да бъдат реализирани инвестиции и в модернизиране на инфраструктурата и подобряване на 
условията за работа на пристанищата Видин, Лом, Русе и Силистра на река Дунав, както и Черноморските – Варна и 
Бургас. Работата по тях ще продължи и през следващия период – от 2026 г. 
До 2030 г. се планира да завърши строителството и в експлоатация да бъдат пуснати участъкът между Крупник и Кресна 
на АМ „Струма“, отсечката между Павликени и Шумен на АМ „Хемус“, както и участъкът между Кюстендил и Дупница от 
бъдещата магистрала „Рила“. 
Отделните обекти са означени с пиктограми или линии, а с различни цветове са обозначени пътните и железопътни 
проекти, които ще се реализират със съответните срокове в периода до 2040 година. Освен легенда, картата дава 
възможност за опериране с нея. Може да се избира каква част от информацията да се вижда на екрана. При кликване 
върху елемент се отваря „прозорец“, в който се съдържа описанието на съответния проект, като там, където описанието 
е дълго, е предоставена възможност за отваряне в .jpg файл. 
Картата е качена на сайта на МРРБ. Тя изработена от междуведомствена работна група под ръководство на доц. д-р 
Васко Василев – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Стоян Новаков – заместник-
министър на транспорта и съобщенията, и технически оформена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
 
√ 10-те най-големи общини ще се състезават за 1 млрд. лева по ППР 
Десетте най-големи общини ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма 
„Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са 
планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за 
регионално развитие, а 199 млн. лв. е националното съфинансиране, съобщават от регионалното министерство. 
10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж, са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Те са обединени в 4 градски клъстера, а общото 
финансиране е разпределено между тях. 
Уточнява се, че разпределението на ресурса ще става на състезателен принцип, като бенефициенти от по-активната 
община ще могат да усвоят и по-голям дял от определения за клъстера бюджет. Освен това градовете могат да 
обединяват усилията си при кандидатстването и изпълнението на проектите, за да постигнат по-значими резултати и 
силен ефект за съответната територия. 
 

 
Разпределение на общините в 4-те клъстера и финансирането за тях 

 
Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на 
проектите. 
Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, 
които са разработени от общинските власти при спазване на подхода „отдолу-нагоре“ при предлагането на проектите. 
Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, 
образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени 
от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие. 

https://www.mrrb.bg/
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Кандидатите от всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват. Ресурсът във всеки от клъстерите е 
достатъчен да покрие редица дейности, насочени към подобряване на градското развитие. Важно условие е всяко 
предложение да получи и подкрепата на гражданите, тоест да бъде обсъдено и прието с местното население. 
Приоритетно ще се подпомагат мерки с пряк принос към прилагането на дейности от Плана за действие за изпълнението 
на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Те трябва да са насочени към подобряване на регионалната трансгранична 
инфраструктура и достъпа до селските райони чрез изграждане и подобряване на II и III клас пътища; насърчаване на 
туризма в Дунавския регион, развитие на „Интелигентна дестинация „Дунав“; насърчаване на културното наследство в 
Дунавския регион, утвърждаване на концепцията за зелена инфраструктура на ЕС в Дунавския регион. 
Проектите могат да са за инвестиции за насърчаване на икономическата активност в съответния регион, както и мерките, 
свързани със стратегията за саниране на сградния фонд с хоризонт до 2050 г. Пътищата от I, II и III клас от 
републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини, извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат 
рехабилитирани или ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност. Условие за получаване на 
финансиране за тази мярка е да се докаже нуждата от социално включване и икономическо развитие на общината. 
Допустими и през новия програмен период ще са проектите за изграждане на зелена градска инфраструктура и 
повишаване на сигурността в обществените пространства. 
Инвестициите в образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително 
изграждане на детски градини, също ще са допустими. 
 
√ Бюджетът до март: все още в рамката на 2021 г. 
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Бюджетът до края на март е с излишък от 231 млн. лева, но това едва ли трябва да е изненада. Политическите развития 
през 2021 г. и сформирането на управляващо мнозинство в средата на декември предопределиха приемането на 
бюджета за 2022 г. да се отложи за края на февруари.  Новите параметри, определящи в голяма степен публичните 
разходи влизат в сила от 1 април. Така периодът от януари до март се превърна в своеобразно пето тримесечие на 2021 
г., запазвайки в общи линии харченето непроменено. Отделно, част от разходните ангажименти бяха префинансирани по 
добре утъпканата схема на предходното управление за заделяне на непохарчени резерви в края на годината в 
извънбюджетни сметки. Накрая, по споразумение и оттам – по волята на финансовия министър, подпечатана и с 
гласовете на мнозинството – големи реформи, променящи разходните политики се очакват чак след 1 юли. 
Какво сочат данните на Министерство на финансите към момента? До края на март общите разходи са 12,171 млрд. лева, 
или с 1,6% повече от първото тримесечие на 2021 г. За първите два месеца разходите за заплати по националния бюджет 
нарастват с 3,5%, а за текуща издръжка – с 6%. Капиталовите разходи спадат с 5%. 
По-важна е тенденцията при приходите, защото тя е отражение на стопанската динамика, инфлационните процеси и 
ефективността на приходната администрация. До края на март общите данъчни и неданъчни приходи нарастват с 12,2% 
спрямо година по-рано, а спрямо първото тримесечие на предкризисната 2019 г. са с 16% по-високи.  За двата месеца до 
февруари приходите от данъка върху добавената стойност нарастват с 13,9%, от акцизи – със 7,6%, а от корпоративни 
данъци – с 4,9%. При данъка върху доходите има спад от 7,5%, но той се обяснява с многократно по-голямото данъчно 
облекчение за деца, използвано еднократно в началото на 2022 г. По-реалистична картина за ръста на доходите дава 
промяната в приходите от осигуровки, които нарастват до края на февруари със 7,9%. 
Междувременно, през март правителството погаси главницата на падежиралите 7-годишни еврооблигация на стойност 1 
250 млн. евро, а през месеца бяха пласирани две нови емисии облигации по 500 млн. лева всяка. В резултат общият дълг 
намаля с 1 445 млн. лева, а за началото на април е планиран нов аукцион за емитиране на 10,5-годишни облигации за 
500 млн. лева. 
Всичко това показва състоянието на държавните финанси в навечерието на новата рамка, която влиза в сила от 1 април. 
Денят на шегата тази година всъщност е ден на множество нормативни промени – от отпадането на извънредната 
епидемична обстановка и свързаните с нея ограничителни мерки през изтичането на мораториума върху цените на тока 
и промяната, безплатните детски градини и по-високата минимална заплата. 
 
√ 7-те проекта за намаляване на емисиите, финансирани от ЕК с 1,1 млрд. евро 
Европейската комисия отпусна безвъзмездно на седем широкомащабни проекта 1,1 млрд. евро от фонда на ЕС за 
иновации, финансиран от приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). 
Целта на тези проекти е намаляване на емисиите с повече от 76 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на 
експлоатация. В рамките на седемте проекта се внедряват в промишлен мащаб иновативни нисковъглеродни 
технологии, които обхващат ключови сектори като водород, стомана, химикали, цимент, слънчева енергия, биогорива и 
улавяне и съхранение на въглерод. 
Проектите: 
Kairos@C: Реализиран в пристанището на Антверпен (Белгия), проектът Kairos@C има за цел да бъде създадена първата и 
най-голяма трансгранична верига за създаване на стойност за улавяне, втечняване, транспортиране и постоянно 
съхранение на CO2. Kairos@C ще даде възможност за внедряване на няколко новаторски технологии, които заедно имат 
потенциала да се избегнат емисии в атмосферата от 14 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на 
експлоатация. 
BECCS: Този проект, изпълняван в Стокхолм (Швеция), има за цел да се изгради пълномащабно съоръжение за улавяне и 
съхранение на въглерод като биоенергия (BECCS) в съществуващ завод за биомаса в Стокхолм, който произвежда 
топлинна и електрическа енергия. Съчетавайки улавянето на CO2 с оползотворяване на топлината, проектът ще 
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допринесе за избягване на емисии в размер на 7,83 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. 
Това е повече от цялото количество емисии на парникови газове от производството на електроенергия и топлинна 
енергия в публичния сектор в Швеция през 2018 г. 
Hybrit Demonstration: Реализиращ се в Оксельосунд и Геливаре (Швеция), проектът Hydrogen Breakthrough Ironmaking 
Technology Demonstration (Hybrit Demonstration) има за цел да се извършат революционни промени в европейската 
железодобивна и стоманодобивна промишленост. В неговите рамки ще бъдат заменени основаните на изкопаеми 
горива технологии с неутрални по отношение на климата алтернативи, като например производството и използването на 
чист водород. Проектът има потенциал за избягване на емисии в размер на 14,3 Mt еквивалент на CO2 през първите 
десет години на експлоатация. Освен това в неговите рамки в стоманодобивната промишленост ще бъде използвана 
технология, свързана с големи ползи за климата. 
Ecoplanta: Този проект, изпълняван в Ел Морел (Испания), ще доведе до създаването на първо по рода си на 
европейския пазар търговско предприятие, използващо отпадъци, които иначе биха изхвърлени в депа за отпадъци. 
Инсталацията ще произвежда 237 kt метанол годишно, като по този начин ще оползотвори 70 % от наличния въглерод в 
нерециклируемите материали. Проектът ще допринесе за избягване на емисии в размер на 3,4 Mt еквивалент на CO2 
през първите десет години на експлоатация. 
K6 Program: Изпълняван в Люмбр (Франция), проектът K6 Program има за цел производството за първи път в Европа на  
неутрален по отношение на въглеродните емисии цимент. По този начин проектът ще стане представителен за 
циментовата промишленост в световен мащаб и ще подкрепи прехода към чиста енергия на един сектор, в който 
намаляването на емисиите е трудно. В рамките на проекта в съоръжение в Северно море ще бъде внедрена първата по 
рода си комбинация в промишлен мащаб от херметична пещ и криогенна технология за улавяне и съхранение на CO2, 
който иначе би бил изпуснат в атмосферата. Това ще доведе до избягване на емисии от 8,1 Mt еквивалент на CO2 през 
първите десет години на експлоатация. 
TANGO: В рамките на проекта TANGO, изпълняван в Катания (Италия), ще бъде разработена пилотна линия в промишлен 
мащаб за производство на иновативни и високоефективни фотоволтаични модули. Това ще доведе до увеличаване на 
производствения капацитет 15 пъти — от 200 MW на 3 GW годишно. Когато започнат да функционират, произведените 
модули ще имат потенциал да допринесат за избягване на емисии в размер до 25 Mt еквивалент на CO2 през първите 
десет години на експлоатация. Освен това проектът TANGO ще укрепи веригата за създаване на стойност в европейската 
фотоволтаична промишленост нагоре по веригата. 
SHARC: Проектът SHARC (устойчив водород и възстановяване на въглерода), реализиран в рафинерията Porvoo 
(Финландия), ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове чрез преминаване от производството на 
водород на базата на изкопаеми горива към производството на водород както от възобновяеми източници (чрез 
въвеждане на електролиза), така и чрез прилагане на технология за улавяне на въглерод. През първите десет години на 
експлоатация проектът SHARC ще допринесе за избягване на емисии в размер на 4 Mt еквивалент на CO2. 
 
√ Тежка рецесия очаква Германия при спиране на руските енергийни доставки 
Германия ще бъде изправена пред рязка рецесия, ако спре вноса или доставката на руски газ и петрол, предупреди в 
понеделник Deutsche Bank, цитирана от Ройтерс. 
Най-голямата европейска икономика е силно зависима от Русия в областта на енергетиката и националната банка изрази 
опасенията си относно възможни сътресения в енергетиката, прогнозирани през последните дни от водещи имена в 
индустрията. 
Кристиан Севинг, главен изпълнителен директор на Deutsche Bank, коментира, че банковата система очакват рязко 
намаляване на растежа тази година, с около 2%, поради войната в Украйна. 
„Ситуацията би била още по-лоша, ако вносът или доставките на руски петрол и природен газ бъдат спрени. Тогава 
значителната рецесия в Германия би била практически неизбежна„, изтъква Севинг пред журналисти. 
По думите му, тогава въпросът за мерките за държавна помощ за компаниите и секторите ще стане още по-належащ. 
Севинг призовава и Европейската централна банка да действа, за да спре инфлацията. Според него ЕЦБ трябва да 
прекрати нетните си покупки на активи и да изпрати сигнал с лихвените проценти – „сигнал, който е спешно необходим“, 
убеден е шефът на Дойче банк. 
 
√ Инфлацията не подмина и Швейцария 
Инфлацията засяга цяла Европа, включително и страните, чиито граждани се радват на най-голяма покупателна 
способност. Доказателство за това е и Швейцария, където общото покачване на цените достигна през март 2,4% на 
годишна база, според данните на Службата за федерална статистика, цитирана от capital.fr. 
Основната причина за това е в ръстът на цените на петролните продукти, предизвикан от войната между Русия и Украйна. 
В сравнение с март миналата година, те са нарастнали с 32,1%. Цените на вносните стоки са се покачили с 5,5% на 
годишна база, а тези на стоките местно производство – с 1,4%. В сравнение с февруари, цените са нарастнали с 0,6%, в 
резултат на скока на горивата, мазута и въздушния транспорт. Спаднали са цените на парахотелиерските услуги 
(къмпинги, къщи за гости, стаи под наем) и продажбата на автомобили на лизинг. 
За изминалия месец индексът на потребителските цени се установи на 103 пункта. Макар и по-ниска от съседните страни 
от еврозоната, инфлацията в Швейцария видимо се ускори през последния месец. Тя скочи с 2,2% като по този начин 
надхвърли целта, която си беше поставила Централната банка – между 0% и 2%. По време на последното си тримесечно 
заседание по въпросите на валутната политика Швейцарската национална банка коригира прогнозната инфлация за 2022 
г. на 2,1% (срещу 1% по-рано). 
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В средата на март министерството на икономиката също преразгледа прогнозата си за икономическия растеж. Въз 
основа на оценката на основните конюнктурни показатели то я определи на 1,9% вместо 1,1% три месеца по-рано. Макар 
че Швейцария не успя да се спаси от общото повишаване на цените през миналата година, инфлацията в страната през 
2021 остана на твърде скромно равнище. Тя беше ограничена до 0,6%, като силата на франка е с основен принос за 
смекчаване на повишаването на цените на вносните стоки, между които и енергийните продукти. 
 
3e-news.net 
 
√ Спад с 8.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 407.76 лв. за MWh с ден за доставка 5 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 407.76 лв. за MWh и обем от 90 840.10 MWh с ден за доставка 5 април 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е спад с 8.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 463.05 лв. за MWh, при количество от 48 442.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 397.30 MWh) е на цена от 352.47 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 293.75 лв. за MWh и количество от 3611.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 214.83 лв. за MWh (3150.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 606.17 лв. за 
MWh при количество от 3799.9 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 09 часа – 569.58 лв. за MWh (4123.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 359.64 лв. за MWh при количество от 3707.8 MWh. 
Спрямо стойността от 447.19 лв. (228.64 евро) за MWh за 4 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 5 април 2022 г. се понижава до 407.76 лв. за MWh (спад с 8.8 %) по данни на БНЕБ или 208.48 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 578.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 470.48 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    36,74%    2165.06 
Кондензационни ТЕЦ  40,08%    2362.04 
Топлофикационни ТЕЦ  5,99%    352.95 
Заводски ТЕЦ   2,32%    136.63 
ВЕЦ    0,75%    44.01 
Малки ВЕЦ   3,06%    180.44 
ВяЕЦ    0,83%    48.81 
ФЕЦ    9,50%    559.86 
Био ЕЦ     0,73%     42.86 
Товар на РБ        4308.58 
Интензитетът на СО2 е 364g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на енергийните цени в региона на пазар "Ден напред" 
Румънската OPCOM затвори при цена от 208,48 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 278,08 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 208,48 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 5 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 236,75 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 180,21 евро/мвтч. Най-високата цена от 309,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 109,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 979,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 5 април ще бъде 278,08 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 138,73 гвтч. Максималната цена ще бъде 360,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена 
ще бъде в 14 ч и 15 ч и тя ще бъде 228,26 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 5 април е 216,81 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 253,41 евро/мвтч. Най-високата цена от 309,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 109,84 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 84 236,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 5 април на Словашката енергийна борса е 202,48 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 309,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 60,39 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 194,01 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 309,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 60,39 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 5 април е 217,33 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
262,09 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 66 474,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 309,93 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч тя ще бъде 87,40 евро/мвтч. 
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 183,02 евро/мвтч на 5 април. Пиковата цена ще бъде 238,51 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 426 678,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 309,93 евро/мвтч. В 1 ч се очаква и най-ниската цена от 23,53 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси все по-често се обединяват около нивото 250 - 270 евро за MWh 
Банално. Грешките струват скъпо. И се плащат. От бизнеса и потребителите. Енергийният пазар, включващ в себе си 
цялото отражение на водените политики е най-яркото доказателство. Понякога участниците на пазара успяват да се 
откъснат от това влияние и тогава стойностите влизат в релсите. Ситуацията се променя. За кратко. Само за някои от 
пазарите. 
По-тревожни са новините, като тези от 3 април, когато френската RTE препоръча на предприятията и домакинствата да 
намалят потреблението на електричество. Засега само за днес 4 април. Молбата не е първа по рода си в Европа. Не е 
само заради влошаването на времето. 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица продължиха 
да са високи. Успокоението на някои от пазарите даде повод за частичен оптимизъм, но стойностите, както на петрола, 
така и на газа и емисиите останаха високи. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през тринадесетата седмица в страните от Европа се повишава до (50 664.1 GWh през 
12-та седмица). 
Към вечерните часове на 3 април тази година производството на електроенергия в страните от ЕС достига до обем от 46 
751.8 (45 879.4 седмица по-рано), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо производство на 
фосилните горива се пада дял от 40.8% или 19 075.6 (19 608.9 GWh преди седмица). От тях - на кафявите въглища – 9.3 %, 
както и на каменните – 8.8 %). Газът държи дял от 19.0 % (8885.2 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 22.7% или 10.623.8 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 17 052.4 GWh или 36.5 %. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 7332.1 GWh или 15.7%. Делът на слънцето спада до 2528.5 GWh или 
5.4 % (седмица по-рано 3621.7 GWh). 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси и през изминалата седмица не спряха да поднасят изненади на 
участниците на пазара. Почти през повечето дни ценовите нива на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX), 
а и на румънската електроенергийна борса (OPCOM) в сегмента „ден напред“  останаха най-ниските сред европейските 
електроенергийни борси.  Точно противоположно, на повечето от западните европейски електроенергийни борси бяха 
отчетени за пореден път стойности до 270 евро за MWh. 
Изненадата бе приятна за българските участници, а по предварителни данни заслугата е на появилите се изкушаващи 
предложения от страна на водноелектрическите централи.  Що се отнася до останалите европейски електроенергийни 
борси, през първите три дни на миналата седмица стойностите се движеха в посока към повишение. През втората 
половина цените тръгнаха надолу. 
Обичайно ценовите нива при стартът на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 28 март ценовите 
нива  се установиха на нива от н ад 200 евро за MWh. Стойността за различните електроенергийни борси варираше в 
посока на повишение от 5.61 % за Иберийския пазар (231.72 евро за MWh) и 10.46% за Германия (221.57 евро за MWh) до 
10.9 % (226.03 евро за MWh) за Унгария та до 18.51 % (245.56 евро за MWh) за Гърция и 20.76 % (250.66 евро за MWh) за 
Франция. 
С ден за доставка 29 март само на 3 от европейските електроенергийни борси бе постигнато понижение – от 0.9 % (249.44 
евро за MWh) в Италия и 7.9 % (226.24 евро за MWh) в Гърция до 18.1 % (167.40 евро за MWh) в България. От този ден до 
края на отминалата седмица на електроенергийната борса в България се настаниха най-ниските стойности. Събитието 
заслужава да се отбележи. Що се отнася до останалите европейски електроенергийни борси стойностите останаха високи 
и варираха в диапазона 245 – 250 – 260 евро за MWh. Увеличението беше в границите от 3.81 % във Франция (260.19 евро 
за MWh) и 7.07 % за Иберийския пазар (248.1 евро за MWh) до 11.46 % (252.26 евро за MWh) в Унгария, както и 8.4 % 
(245.30 евро за MWh в Румъния) и 12.91 % (250.18 евро за MWh) в Германия и Чехия. 
Ценовите нива продължиха да се повишават и с ден за доставка 30 март, достигайки до 270 евро за MWh като имаше 
постигнати стойности и до 300 евро за MWh. Ръстът варираше от 3.1 % (255.81 евро за MWh) на Иберийския полуостров, 
и 8.3 % (271.03 евро за MWh) за Германия и Чехия до 15.78 % (301.26 евро за MWh) във Франция и 18.19 % (294.82 евро за 
MWh) в Италия. 
Понижение беше постигнато на две от европейските електроенергийни борси – от 3.8 % (160.99 евро за MWh) на БНЕБ и 
7.6 % на OPCOM, Румъния (до 226.71 евро за MWh). 
С ден за доставка 31 март спадът, макар и слаб вече се настани на европейските електроенергийни борси в „ден напред“ 
- от 2.34 % (294.2 евро за MWh) във Франция и 4.3 % (222.38 евро за MWh) в Гърция до 22.82 % (209.19 евро за MWh) в 
Германия и Чехия. 
Постигнатата стойност на БНЕБ остана  най-ниска от проследяваните европейски електроенергийни борси, въпреки че и 
при тях се наблюдаваше понижение.  
В Румъния спадът достига до 31.15 % - 156.08 евро за MWh, а на БНЕБ – 33.5 %  - 107.12 евро за MWh. 
Франция, Гърция, Италия и Швейцария останаха единствените европейски електроенергийни борси, на които цените с 
ден за доставка 1 април нараснаха – със 7.92 % (317. Евро за MWh) във Франция и 9.16% (327.93 евро за MWh) в 
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Швейцария. В Гърция скокът не бе висок в процентно отношение 4.99 %, но не и цената - 233.48евро за MWh. В Италия 
пир ръст от 8.89 % стойността надхвърли триста евро - 306.95 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението бе от порядъка на 6.1% (224.75 евро за MWh) в 
Испания и Португалия до 10.9 % (112.68 евро за MWh) в Полша и 23.5 % (160.13 евро за MWh) в Германия. Най-ниска 
обаче остава стойността, постигната на IBEX (БНЕБ) и OPCOM -95.51 евро за MWh при спад с 10.8 % и 38.8 % съответно. 
Разнопосочното движение с ден за доставка 2 февруари промени ситуацията като понижение бе постигнато на 8 от 
европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, докато на останалите стойностите се върнаха към ръст. 
Въпреки отчетеното покачване с 28.98 % цените на електроенергийните борси в България и Румъния бяха сред най-
ниските – 123.19 евро за MWh. 
Най-високи останаха цените, отчетени в Швейцария - 312.02 евро за MWh, въпреки спада с 4.8 %, както и във Франция – 
302.92 евро за MWh с понижение от 4.6 %. 
С ден за доставка 3 април на 8 от европейските електроенергийни борси цените преминаха към ръст, докато на 
останалите бе наблюдаван спад – от 0.9% (194.00 евро за MWh) в Хърватия и 4.0% (161.26 евро за MWh) в Унгария до 
28.3% (88.28 евро за MWh) в България и Румъния. 
Новата седмица с ден за доставка 4 април стартира със силна волативност. Разнопосочното движение доведе на седем от 
европейските електроенергийни борси до понижение, докато на останалите ценовите нива тръгнаха нагоре. Стойностите 
варират от спад с 56.4 % или 75.33 евро за MWh в Германия и 19.4 % до 225.80 евро за MWh в Белгия до ръст със 159 % 
(228.64 евро за MWh) на БНЕБ и 42.91 % (230.45 евро за MWh) в Унгария. Въпреки доста по-слабото повишение на 
Иберийския полуостров – 10.32 % цената е доста по-висока – 251.87 евро за MWh. 
Рекордът държи Франция, където е отчетен скок с 88.43 % - до 551.43 евро за MWh или до ниво, което позабравихме. 
Междувременно, както съобщават от електроенергийната борса във Франция поради превишаване на предварително 
зададените ценови прагове се задейства второ действие – както сочат данните в часовите зони 07 – 08 и 08 – 09 са 
отчетени постигнати цени от 2,712.99 евро за MWh и 2,987.78 евро за MWh. 
Цени на петрол, газ, СО2 
Петролът остана над 100 долара за барел. През изминалата седмица остана в диапазона 109 – 104 долара за барел и 
завърши с най-значителния спад за последните две години след съобщението на американския президент Джо Байдън 
за отпускане по 1 млн. барела от резерва на страната през следващите 6 месеца. Нивото от 104 долара за барел никак не 
е ниско, предвид факта, че преди година в началото на април беше на ниво от 59.7 долара. 
Високи останаха и фючърсите за газа по индекса TTF на борсата ICE - в диапазона 103 – 112 евро за MWh. През седмицата 
отново бяха постигнати нива от 130 евро за MWh, напомняйки, че надеждата за спад на цените под 100 евро за MWh е 
налице, но е много крехка и изглежда не така лесно постижима. Германия и Австрия обявиха кризисен режим. Руската 
„Газпром“ продължава да изпълнява заявките за доставка на газ до европейските си партньори. Играчите на пазара са в 
очакване на решението на Европа за разплащането на газовите доставки от Русия с рубли. Единна позиция до този 
момент не е обявена, но затова пък има съобщения за подготвян пети пакет със санкции, а това държи пазара под 
напрежение. 
На този фон цената на емисиите се задържа до нивото от 80 евро за тон почти като преди седмица, когато се установи до 
78.16 евро за тон. Това обаче не е никак ниска цена, предвид факта че в началото на миналия месец имаше успокояване 
до ниво от 70.25 евро за тон. Засега никой не иска да прогнозира какво ще се случи на този пазар в случай на изваждане 
от консервация на въглищни централи в Европа.   
Тенденции 
Несигурност. Пазарите потънаха в несигурност. Инфлацията бърка все по-дълбоко в джобовете. Действа объркващо. 
Комбинацията от растящ риск от рецесия и най-високата инфлация от половин век тормози бизнеса. Все повече се говори 
за затягане на коланите. 
На все повече пазари започва да се говори за нормиране на потреблението на енергия и вече не само за бита, а и за 
различни сектори в индустрията. Експертите непрекъснато коригират прогнозите си за икономически ръст. Опасността да 
започне да се говори за икономически спад е реална и може дори да се наложи с цел спасяване на бизнеса Европа да 
преразгледа понятието „държавна помощ“. За сметка на бюджетите и потребителите. 
Оптимистите казват, че има резерви. Скептиците отговарят – засега. 
Войната в Украйна е огромен проблем. Политическият конфликт отдавна е налице. От месец март вече проблемът е и 
икономически. Санкциите разшириха обхвата на войната.    
 
√ Доларът поевтинява спрямо повечето основни валути в началото на новата седмица 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.12% 
В началото на търговията в Западна Европа в понеделник щатският долар поевтинява спрямо еврото, британския паунд и 
японската йена, въпреки че стартира с повишение спрямо японската валута в азиатската търговия. 
Доларът отстъпва от пика си спрямо основните валути, тъй като очакванията за рязко затягане на паричната политика от 
страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) вече са се настанили на пазара и тази тема е изконсумирана от 
инвеститорите, твърдят експерти от Централната банка на Австралия. 
Те прогнозират консолидация на долара спрямо еврото и паунда през тази седмица и отслабването му спрямо валутите 
на азиатските страни, както и спрямо "стоковите" валути, което вече се забелязва в понеделник. 
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Тази седмица търговците ще се съсредоточат върху протокола от заседанието на Федералния резерв на 15-16 март, 
който ще бъде публикуван днес, след което Американската централна банка реши да повиши основния си лихвен 
процент с 0.25 процентни пункта (пр.пункта). 
Точковият график на прогнозите, публикуван веднага след срещата през март (диаграма, показваща индивидуалните 
очаквания на членовете на борда на Фед по отношение на лихвените проценти), показва, че повечето от тях очакват още 
шест повишения на лихвените проценти с по 0,25 пр.пункта през настоящата година. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.12%, а по-широкият индекс WSJ Dollar Index, 
в който са включени 16 валути се понижи с  0.02%*. 
Курсът на еврото се понижи с 0.13% до 1.1034 долара, спрямо 1.1043 долара при закриването на предишната сесия в 
петък, 1 април. В същото време паундът поскъпна с 0.13% до 1.3130 долара спрямо 1,3114 долара в края на предходната 
сесия. 
Макар че откри азиатската търговия с повишение, доларът отслабна и спрямо японската йена с 0.02% до 122.55 йени за 
един долар, спрямо 122.49 йени при затваряне на търговията в петък. 
Японската валута остава под натиск, след като миналата седмица министърът на финансите на Япония заяви, че целта на 
Японската централна банка (BoJ) е стабилна ценова инфлация, а не коригиране чрез валутни курсове, а паричната 
политика с корекция на лихвите не е подходящият инструмент за ограничаване на спада на йената. В края на март 
японската валута потъна до 6-годишно дъно, тъй като твърдият ангажимент на BoJ да поддържа масирани стимули рязко 
контрастираше с другите големи централни банки, които започнаха да нормализират паричната си политика чрез 
повишаване на лихвите. BoJ също така обяви, че в края на миналата седмица е провела неограничени операции по 
закупуване на 10-годишни държавни облигации с фиксиран лихвен процент, за да стабилизира доходност на дълговите 
книжа в условията на нарастващи глобални лихвени проценти. 
Прогнозата за поевтиняване на щатския долар спрямо „стоковите валути“, анализаторите свързват със започналото 
поскъпване на петрола, след като в началото на миналата седмица трендтът на суровината беше низходящ. 
Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 0.99% до 100.250 долара за барел с доставка през май, а европейският 
вид Brent нарасна с 0.96% до 105.390 долара за барел. Най-силно зависещите от котировките на петрола валути – 
канадският долар и норвежката крона се повшиха съответно с 0.17% до 1.2491 канадски долара за един американски и с 
0.23% до 8.7585 крони за един долар. 
След като някои държави се съгласиха да плащат от 1 април за руския природен газ в рубли чрез банката на „Газпром“, 
руската валута стартира новата седмица с повишение от 0.18% до 83.3990 рубли за един долар. Рублата спадна до 150 
долара през март след въвеждането на санкции срещу Москва от ЕС, САЩ и Япония, заради военната си инвазия в 
Украйна, след което възстанови всички загуби след извънредното повишаване на лихвения процент до 20% и налагането 
на строг капиталов контрол от правителството и Руската централна банка. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът Румен Радев посрещна албанския си колега Илир Мета 
Започна церемонията по посрещането на президента на Албания Илир Мета, който пристигна за двудневно посещение в 
България. Пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ той бе посрещнат от държавния глава Румен Радев. Под 
съпровода на представителния Гвардейски духов оркестър двамата положиха венец пред паметника на Незнайния воин, 
предава БТА.  
По-късно двамата ще разговарят на четири очи в сградата на президентската институция, след което ще се състоят и 
пленарни разговори между българската и албанска делегации. Очаква се да бъдат обсъдени теми от дневния ред на 
двустранните отношения, регионалното партньорство в Югоизточна Европа, както и европейската интеграция на страните 
от Западните Балкани. 
От 10:30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 Румен Радев и Илир Мета се очаква да дадат съвместна пресконференция за 
медиите.  
Двама албански президенти са посетили България след 2000 г., припомня агенцията.  
От 10 до 11 септември 2004 г. в София на официално посещение по покана на президента на България Георги Първанов е 
президентът на Албания Алфред Моисиу. Сред темите на разговорите между двамата държавни ръководители са 
двустранните отношения, българската подкрепа на усилията на Албания по пътя й към ЕС и НАТО, актуални въпроси на 
международната политика, обстановката в Югоизточна Европа. По време на посещението си президентът Алфред 
Моисиу има срещи с министър-председателя на България Симеон Сакскобургготски, с председателя на Народното 
събрание Огнян Герджиков и с министъра на външните работи Соломон Паси.  
На 6 и 7 октомври 2015 г. в София на официално посещение по покана на президента Росен Плевнелиев е албанският 
държавен глава Буяр Нишани. Сред акцентите в разговорите на двамата президенти са възможностите за 
задълбочаването на търговско-икономическите връзки между България и Албания, както и за важността да бъдат 
окуражени повече български компании в енергетиката, възобновяемите енергийни източници, енергийната свързаност, 
транспортната инфраструктура - строителството на магистрали и жп линии, да работят в Албания. По време на 
посещението си президентът на Албания има срещи с министър-председателя на България Бойко Борисов и с 
председателят на Народното събрание Цецка Цачева. 
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√ Нова функционалност намалява грешките при изписване на е-рецепти 
Нова функционалност на Националната здравно-информационна система (НЗИС) намалява грешките при изписване на е-
рецепти. Тя е разработена по предложение на Българския фармацевтичен съюз, "Информационно обслужване" и 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
Чрез нея, при изтегляне на рецептата, софтуерът на аптеката получава предупредително съобщение, че има вписани 
сгрешени атрибути и впоследствие тя може да не бъде платена от НЗОК. Подобно предупредително съобщение ще 
получи и лекарят, който е изписал медикаментите през онлайн системата за предписване и отпускане на лекарствени 
продукти. Това е от изключителна важност за работещите в аптечната мрежа и засилва предварителния контрол по 
изписване на медикаментите, които се плащат от НЗОК.  
Системата само предупреждава аптеките за грешката при изписването на рецептата и от магистър-фармацевта зависи 
дали ще изпълни предписаните медикаменти. В случай, че откаже да изпълни е-рецептата, фармацевтът задължително 
трябва да впише основанието за отказ, използвайки квалифициран електронен подпис. Когато се откаже електронна 
рецепта, основанието за отказ се визуализира в НЗИС и лекарят, изписал медикаментите, може да анулира сгрешената 
рецепта и да издаде нова, информират от  "Информационно обслужване".  
Централизираната онлайн система за предписване и отпускане на лекарствени продукти беше пусната в експлоатация в 
началото на февруари 2021 г. Анулирани са 912 електронни рецепти, а средно на ден се издават по около 40 000. 
Модулът "е-рецепта" се използва ефективно от над 2700 аптеки в цялата страна и близо 3700 фармацевти. Общият брой 
на лекарите, които изписват рецепти по електронен път, е почти 5000. 
Сериозен интерес се наблюдава и към модула на НЗИС "е-преглед", който дава възможност на общопрактикуващите 
лекари и специалисти в извънболничната медицинска помощ да вписват електронни прегледи и да издават амбулаторни 
листове в електронен формат. Само за месец системата отчита близо 20 000 регистрирани електронни прегледи, 
посочват от "Информационно обслужване" АД.  
 
√ Еврото остава под прага от 1,10 долара 
Курсът на еврото днес задържа цената си от малко под 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0966 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1005 долара. 
 
√ Световните борси започват седмицата с повишения 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник, 
докато инвеститорите са в очакване на нови западни санкции срещу Русия, след като Украйна обвини Москва във военни 
престъпления, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,55 пункта, или 0,34%, до 459,89 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 2,71 пункта, или 0,02%, до 14 443,77 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 12,07 
пункта, или 0,16%, до 7 549,97 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 33,5 пункта, или 0,5%, до 6 717,81 
пункта.  пункта, преди първия тур на президентските избори във Франция през този уикенд. 
Макар че пазарите очакват президентът Еманюел Макрон да бъде преизбран, лидерът на крайната десница Марин льо 
Пен се представя добре в социологическите проучвания, затягайки надпреварата между двамата фаворити за решаващ 
балотаж на 24 април 
Германия заяви, че западните страни ще се споразумеят за нови санкции срещу Русия, като министърът на отбраната на 
страната Кристин Ламбрехт каза, че Европейският съюз трябва да обсъди забрана на вноса на руски газ, който 
представлява 40% от европейското потребление. 
„Бързото прекратява (на вноса на руски газ) е изключително трудно. И все пак хуманитарната криза в Украйна ще се 
отрази на политическите решения на ЕС в краткосрочен план“, каза Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS 
Global Wealth Management. 
Санкциите, наложени досега на страната, доведоха до покачване на цените на суровините, давайки нов тласък на 
опасенията от инфлацията. Данните от миналата седмица показаха, че инфлацията в Европейския съюз е достигнала 
рекордно високи стойности, като това допринася за натиска върху Европейската централна банка за затягане на 
паричната политика. 
„На този етап пазарите вероятно все още подценяват рисковете за доставки доставките“, каза Хефеле. 
Това може да означава повече проблеми за STOXX 600, който е на повече от 7% под рекордното си ниво, достигнато през 
януари. 
Междувременно акциите на Roche поскъпнаха с 2,51%, след като Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ 
(FDA) даде приоритет на прегледа на лекарството на компанията за лечение на COVID-19 при хоспитализирани възрастни. 
Цената на книжата на Novartis скочи с 1,39%, след като тя представи плановете си за интегриране на своите 
фармацевтични и онкологични звена в общ бизнес за иновативни лекарства. Очаква се този ход да спести на компанията 
разходи от 1 милиард долара до 2024 г. 
В обединеното кралство акциите на CareTech Holdings поскъпнаха с 4,88%, след като глобалната фирма за управление на 
активи DBAY Advisors отправи оферта от 850 милиона паунда (1,12 милиарда долара) за придобиване на британската 
компания за социални грижи, надминавайки предложението на Sheikh Holdings Group. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, докато инвеститорите оценяват 
търговията за първото тримесечие на годината, пише Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 139,92 пункта, или 0,4%, до 34 818,27 пункта, след като по-рано бе на 
червено със 100 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 15,45 пункта, или 0,34%, до 4 
545,86 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 40,98 пункта, или 0,29%, до 14 261,5 
пункта. 
За седмицата S&P 500 записа лек ръст, докато Dow и Nasdaq се понижиха съответно с 0,12% и 0,65%. 
Печалбите за акциите идват през първия търговски ден на април и второто тримесечие. Уолстрийт е прясно от първото си 
отрицателно тримесечие от две години, но в петък имаше положителни знаци за инвеститорите. 
Цената на американският суров петрол West Texas Intermediate падна под 100 долара за барел в петък, след като 
администрацията на президента на  САЩ Джо Байдън обеща да освобождава по 1 млн. барела петрол на ден от 
резервите си в рамките на 6 месеца, започвайки от май. Цените на енергията се повишиха по-рано тази година, тъй като 
инвазията на Русия в Украйна наруши глобалните доставки, което доведе до някои притеснения, че високите цени могат 
да навредят на икономическия растеж. 
Инвеститорите също така анализираха данните за пазара на труда. Министерството на труда съобщи в петък, че 
американската икономика е създала 431 хил. нови работни места през март. Този резултат бе по-нисък от прогнозата на 
икономистите, анкетирани от Dow Jones, които залагаха на 490 хил. нови работни места. 
Междувременно листнатите в САЩ акции на китайски компании поскъпнаха, след като се появи информация, че Китай 
обмисля да сподели одитите на тези фирми с чуждестранни регулатори. 
Изглежда, че инвеститорите до голяма степен се отърсваха от сигналите за предстояща рецесия, идващи от пазара на 
облигации, след като през седмицата кривата на доходността между 2 и 10-годишните облигации се обърна за първи път 
от 2019 г. насам. 
В петък банковите акции бяха подложени на натиск, като цената на книжата на Citigroup се понижи с 2%. 
Загуби бяха регистрирани и в сектора на производство на чипове заради нарастващата загриженост за търсенето на 
персонални компютри. Акциите на Intel и AMD поевтиняха съответно с 2,93% и 1,05%. 
Трите основни средни индекса се понижиха в четвъртък, за да запишат първото си тримесечие на червено от две години 
години, като загубите се ускориха в последния час на търговията. Dow и S&P 500 приключиха тримесечието със спад 
от  близо 4,6% и 4,9%, Nasdaq падна с повече от 9%. 
Началото на цикъла на повишаване на лихвите на Фед, устойчиво високата инфлация и продължаващата война в Украйна 
допринесоха за тежкото тримесечие за акциите. 
Повишения в Азия 
Хонконгският индекс Hang Seng поведе печалбите в Азиатско-тихоокеанския регион  в понеделник, след като листнатите 
в града акции на китайски технологични компании поскъпнаха значително, предаде Си Ен би Си. 
Показателят Hang Seng напредна с 462,76 пункта, или 2,1%, до 22 502,31 пункта, като цените на книжата на Tencent, 
Alibaba и NetEase се повишиха съответно с 2,96%, 3,65% и 6,62%. 
До тези резултатите се стигна, след като китайските власти сигнализираха за напредък в разрешаването на одиторски 
спор, който заплашваше китайските фирми с делистване от борсите в САЩ. 
Пазарите в Китай са затворени в понеделник и вторник по случай празници. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 70,49 пункта, или 0,25%, до 27 736,47 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 18,05 пункта, или 0,66%, до 2 757,9 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 19,9 пункта, или 0,27%, до 7 513,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 2,88 пункта, или 0,45%, до 637,98 пункта. BGBX40 се повиши с 0,39 пункта, или 0,27%, до 
144,07 пункта. BGTR30 напредна с 1,35 пункта, или 0,18%, до 742,76 пункта. BGREIT се понижи с 0,23 пункта, или 0,13%, до 
175,75 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна в очакване на новите санкции срещу Русия 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, докато инвеститорите са в очакване на новите санкции 
на САЩ и Европа срещу Москва за предполагаеми военни престъпления на руските войски в Украйна. Това засили 
опасенията за проблеми с доставките на петрол, докато преговорите с Иран за възобновяване на ядреното споразумение 
са в застой, предаде Ройтерс. 
Към 9:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,74 долара, или 1,62%, до 109,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,66 долара, или 1,61%, до 104,9 долара за барел. 
Двата бенчмарка поскъпнаха с повече от 2 долара за барел в ранната азиатска търговия, след като японският министър 
на индустрията Коичи Хагиуда заяви, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) все още работи по планираното 
второ координирано освобождаване на петрол в рамките на месец. 
Цените на петрола се повишиха с повече от 3% в понеделник заради заплахата от нови санкции срещу Русия заради 
убийствата на цивилни в Украйна, както и на фона на паузата в преговорите за съживяване на иранското ядрено 
споразумение, което може да доведе до пускане на повече ирански петрол на пазара. Иран обвини САЩ за спирането на 
преговорите. 
„Геополитическото напрежение най-вероятно ще продължи да тласка нагоре цената на петрола през следващите дни 
въпреки усилията, положени от САЩ и техните съюзниците“, каза Тина Тенг, пазарен анализатор в CMC Markets APAC & 
Canada. 
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„В дългосрочен план цените на петрола може да продължат възходящата си траектория поради недостиг на доставки и 
хеджиране на търсенето с цел противодействие на високата инфлация“, добави тя. 
Консултантската компания Wood Mackenzie заяви в понеделник, че членовете на ЕС и развитите икономики, включително 
Япония и Южна Корея, могат да „разменят“ около 650 000 барела на ден руски суров петрол с подобни класове и обеми, 
идващи предимно от Близкия изток, които обикновено отиват към Китай и Индия. 
Индийската държавна рафинерия Mangalore and Petrochemicals Ltd. закупи 1 милион барела руски петрол тип „Уралс“ 
през месец май заради предлагана сериозна отстъпка. 
 
√ Западът поема валутния риск при търговия в рубли 
Руският президент Владимир Путин подписа на 31 март указ, според който търговията с газ с неприятелски страни, сред 
които е и България, ще се плаща в рубли. В петък руският газов гигант Газпром изпрати официално писмо, с което 
уведоми българското правителство, че доставките на синьо гориво ще бъдат преустановени, ако плащането за тях не е в 
руска валута. 
По този повод Мениджър Нюз публикува коментара на Александър Михайлов, който е доцент по икономика  в 
Университета на Рединг и директор на Групата за икономически анализи в Рединг (GEAR ), за политико-икономическия 
портал VoxEU.  Роденият в България икономист и финансист е член на Редакционния съвет на  Econometrics  и на 
Консултативния съвет на Sci . 
Целите на Путин 
Има поне три причини, позовавайки се на теоретичното познание и емпиричния опит в международната парична и 
финансова система, с които може да се обясни този ход на Путин. 
Първата от тях е сегментирането на пазара, произтичащо от пречки пред формирането на уникален глобален пазар с 
единна цена за даден продукт – в случая с газа. Това позволява на монополно конкурентни фирми, като Газпром, да 
прилагат стратегии за ценообразуване чрез избор на валутата при международни транзакции. 
Втората причина е изместване на валутния риск от Газпром, като износител, към неговите контрагенти-вносители в 
„неприятелските“ страни. Това може да доведе до покачване на енергийните разходи, ако рублата поскъпне в 
средносрочен и дългосрочен план. 
Не на последно място този ход на Москва може да засили търсенето на рубли на международните валутни пазари. 
Комбинацията от тези три фактора и особено последният може би ще засили международната роля на рублата. 
Сегментиране и ценовата дискриминация 
Сегментирането на глобалния пазар позволява ценовата дискриминация от монополно конкурентни фирми. 
Ценообразуването спрямо купувача е форма, при която износителите 
определят цената във валутата на съответния местен експортен пазар. Например японски износител за Франция ще 
определи цената си в евро, а за САЩ – в долари. По-точно ценообразуването на пазара е ценова дискриминация от трета 
степен, позволяваща на различните пазари да бъдат начислявани различни цени (или валути на плащане) за един и същ 
изнесен продукт.  
За разлика от тях, според „традиционната“ парадигма, експортните цени се определят в  националната валута на 
износителя, продавача или производителя. Например, италиански износител за Канада, както и за Обединеното 
кралство, САЩ или която и да е друга страна ще определи цената си винаги в евро, независимо къде продава продуктите 
си. 
Изборът на валута и валутният риск 
Изборът на валута има значение, тъй като определя дали купувачът или продавачът поемат валутния риск. Такава 
несигурност може или да навреди, или да бъде от полза на носителя на валутния риск, което невинаги е лесно да се 
предвиди. 
Следователно указът на Путин от 31 март може да се разглежда като промяна на условието за това кой носи валутния 
риск при търговията с газ. Ако Западът плаща за него в рубли, той ще поеме и риска от транзакциите. В случай че курсът 
на руската рубла падне в средносрочен до дългосрочен план, то за Запада вносът от Русия ще бъде по-евтин. Но ако 
станем свидетели на обратната тенденция, а логиката на Путин е очевидно такава, то тогава Западът ще поеме риска да 
плаща все повече и повече, използвайки рублата като разплащателна валута. 
По изчисления на Sky News Русия печели ежедневно приблизително 800 млн. долара от продажбата на газ в Европа. От 
тях около 58% се плащат в евро, 39% - в щатски долари, и 3% в британски лири. Така европейските вносители и 
потребители досега са били защитени от колебанията в обменния курс на еврото спрямо рублата, тъй като плащането е 
фиксирано в европейска валута. Това ще се промени, ако търговията премине изцяло в рубли. Но от друга страна такъв 
преход ще принуди страните от ЕС за намалят зависимостта си от руските енергийни източници дори повече, отколкото 
се обсъждаше напоследък. 
Защо плащането в рубли има значение 
Обменният курс на рублата на международните валутни пазари ще има значение, защото поскъпването ѝ ще засегне 
всички – от фирмата вносител, през промишлеността и транспортната филма до домакинството, което използва руски газ 
за отопление. С тази промяна дългосрочното търсене на рубли на международните валутни пазари и последващият 
пазарен натиск за увеличаване на цената на рублата на пръв поглед изглежда гарантирано от бъдещото търсене на руско 
синьо гориво и петрол от Запада. А това само би подкрепило отслабената от санкциите руска валута. 
Разбира се, това ще бъде вярно, докато руските доставки не бъдат заменени с алтернативни източници, в това число и 
по-екологични технологии.  Ако такива не се открият или пък въвеждането им експлоатация е ограничено, то промяната 
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в газовите споразумения ще имат дългосрочен подкрепящ ефект за руската валута.  Този сценарий е възможен, освен ако 
Русия не бъде напълно изолирана. 
Освен това икономическите съветници на Путин може би са предвидили, че подобна мярка, ако бъде приложена, 
вероятно ще проправи пътя в превръщането на руската рубла като резервна или международна валута. 
 
√ ЕС осигурява 17 млрд. евро за украинските бежанци 
Съветът на ЕС реши да бъдат отпуснати около 17 милиарда евро от неизползвани и пренасочени бюджетни средства за 
посрещане на нуждите на украинските бежанци. 
Предвижда се средствата да послужат за осигуряване на подслон, образование и здравни грижи за бежанците. ЕС ще 
позволи гъвкавост на бюджетните разходи, за да бъдат пренасочени суми, предвидени първоначално за 
инфраструктурни проекти, сближаване, за помощ на най-уязвимите европейци, за възстановяване на икономиката от 
пандемията.  
Временните правила включват възможността в усилията за посрещане на бежанците да се включат и частни организации. 
Правилата се очаква да влязат в сила в следващите дни, се отбелязва в съобщението.  
 
√ САЩ настояват за изключването на Русия от Съвета на ООН за правата на човека 
САЩ ще поискат Русия да бъде изключена  Съвета на ООН по правата на човека, става ясно от изказване на постоянната 
представителка на Щатите в ООН Линда Томас-Грийнфийлд, цитирано от Reuters. 
"Участието на Русия в Съвета за човешките права е фарс. Това е грешка, ето защо смятаме, че е време Общото събрание 
да гласува за (нейното) изключване.", каза Грийнфийлд по време на посещението си в Букурещ, което има за цел да 
установи как Румъния се справя с бежанската вълна от Украйна. 
Коментарът на представителката на САЩ в ООН идва след като през март редица американски сенатори поискаха от 
Белия дом да предприеме действия за изключване на Русия от Съвета на ООН по правата на човека. Друг мотив са и 
предполагаемите действия на руската армия в Буча, където бяха открити телата на убити десетки цивилни граждани. 
Членството на дадена държава в правозащитната организация, която е спомагателен орган на Общото събрание на 
ООН,  може да бъде замразено при съгласие на 2/3 от всички 193 държави-членки. 
Говорителят на Генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик определи възможността за изключване на Русия от 
правозащитната организация като опасен прецедент. 
По време на икономически форум испанският премиер Педро Санчес осъди действията на Русия в Украйна и заяви, че е 
възможно да е бил извършен геноцид. Наред с полския си колега Матеуш Моравецки, Санчес е сред първите 
евролидери, който използва думата „геноцид“, окачествявайки ситуацията в Буча. 
"Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че извършителите на тези военни престъпления няма да останат 
ненаказани и ще бъдат изправени пред трибунали, в този конкретен случай пред Международния наказателен съд, за да 
отговарят за тези предполагаеми престъпления срещу човечеството, за военните престъпления и, защо да не кажем 
също, за геноцид", допълва той. 
 
√ Три сили вероятно ще оформят света през следващите няколко десетилетия 
Три центробежни сили вероятно ще оформят света през следващите няколко десетилетия - възстановяващата се от 
COVID-19 икономика на САЩ; нахлуването на Русия в Украйна и произтичащата от него хуманитарна криза, както и 
високата инфлация, която ще доведе до период на увеличение на лихвите. Това пише главният изпълнителен директор и 
председател на най-голямата американска банка по обем на активите JP Morgan Chase Джейми Даймън в годишното си 
писмо до акционерите. 
„Всеки един от гореспоменатите фактори е уникален сам по себе си. Подхранването от мащабни стимули драматично 
възстановяване от пандемията от COVID_19, вероятната необходимост от бързо повишаване на лихвите, войната в 
Украйна и санкциите за Русия“, коментира той. 
„Те представляват напълно различни обстоятелства от това, което сме виждали в миналото. Тяхното комбиниране може 
драстично да увеличи рисковете занапред. Въпреки че е възможно всички тези събития ще имат мирни решения, ние 
трябва да се подготвим за потенциалните отрицателни резултати“, пише Даймън. 
Писмото на Даймън среща широк отзвук в бизнес средите заради статута на главния изпълнителен директор на JPMorgan 
като най-видния говорител индустрията. Въпреки че той пише подробно за предизвикателствата, пред които е изправена 
страната, включително икономическото неравенство и политическа дисфункция, това писмо излъчва убеждението му, че 
САЩ са в разгара на бум, който може „лесно“ да продължи и през 2023 г. 
Избухването на най-големия европейски конфликт след Втората световна война обаче промени ситуацията, разтърсвайки 
пазарите и преструктурира съюзите и моделите на световната търговия, пише той. Това въвежда както рискове, така и 
възможности за САЩ и други демокрации, смята Даймън. 
„Войната в Украйна и санкциите срещу Русия най-малко ще забавят глобалната икономика – и нещата лесно може да се 
влошат“, пише той. Това се дължи на несигурността за това как ще приключи конфликтът и неговото въздействие върху 
веригите за доставки, особено за тези енергия. 
Даймън добави, че ръководството JPMorgan не се притеснява от пряката си експозиция към Русия, въпреки че банката 
„все още може да загуби около 1 милиард долара с течение на времето“. 
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√ Автономните коли: Потенциалните ползи, реалните проблеми 
Ентусиазмът за самоуправляващите се автомобили се завръща. Неотдавна провалените прогнози накараха 
инвеститорите и технологичните ентусиасти да се чувстват обезсърчени: през 2016 г. автомобилният гигант Ford 
планираше да предложи самоуправляващи се таксита до 2021 г., а компанията за споделено пътуване Lyft заяви, че ще 
започне да го прави още по-рано. 
По време на престижното изложение за електроника CES през януари General Motors, китайският автомобилен 
производител Geely и разработчикът на автономни превозни средства Mobileye обещаха, че хората ще могат да си купят 
свои собствени автомобили, които се управляват сами, още през това десетилетие, потенциално веднага след 2024 г. 
Ако това се случи - акцент върху "ако" - би било революционно. В момента няма самоуправляващи се автомобили, 
достъпни за обществена покупка (дори ако Tesla подвеждащо нарича своята система за подпомагане на водача „Full Self-
Driving“). Но ако и когато автономните превозни средства най-накрая пристигнат масово, трябва ли да се радваме или да 
се тревожим? Сега е добър момент да си зададем още по-фундаментален въпрос: Какъв точно е смисълът на 
самоуправляващите се автомобили? Отговорът, въпреки повече от 100 милиарда долара инвестиции през последното 
десетилетие в тази идея, остава изненадващо неясен. И това трябва да ни притеснява. Много! 
Потенциалът на възможностите 
Преди 120 години ранните ентусиасти на идеята за „карети без коне“ – това, което днес наричаме автомобили – често са 
били заможни мъже, които се стичат към превозните средства като футуристична, високотехнологична форма на 
забавление. Но не отне много време, за да стане ясна потенциалната им обществена стойност, особено в градските 
райони. 
По това време европейските и американските улици са пълни с коне, които изискват конюшни и редовно хранене, и 
оставят паважа покрит с неприятни отпадъци. Колите замениха тези мърляви животни и също така позволиха на 
градовете да се разширят, смекчавайки опасната пренаселеност в тесните градски райони. Въпреки че техните 
недостатъци, като смог и смъртни случаи при трафик, бяха значителни, автомобилите предлагаха реални шансове за 
напредък. 
Подобно на автомобилите, автономните превозни средства са родени не от обществена нужда, а от технологични 
възможности. Първите идеи за тях се появяват в университети като "Карнеги Мелън" в края на 80-те години, не за да 
решат обществен проблем, а като стимулираща дискусия на тема „Би било страхотно, ако можем да накараме колите да 
карат сами“. 
Ранните ентусиасти не се фокусират твърде много върху евентуалните приложения на технологията за самостоятелно 
шофиране, но в типичния си стил военните го направиха. По-конкретно, автономните превозни средства дадоха 
възможност за ограничаване на риска сред мъжете и жените в униформа - примамлива възможност, особено след 
инвазиите в Ирак и Афганистан. Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната (DARPA) на 
САЩ организира първото Голямо предизвикателство за автономни превозни средства през 2004 г. в пустинята Мохаве, 
предлагайки награда от 1 милион долара на екипа, чиято машина за първи път преодолее 200-километровото тестово 
трасе. Никой участник не се приближи до целта, най-далечното разстояние, което едно превозно средство успя да 
измине, е малко над 9 километра. Но състезанието завладя въображението на частния сектор, въпреки че никой не беше 
сигурен каква може да е цивилната цел на самоуправляващата се кола. 
Тогава на сцената излезе Google. През 2007 г. компанията нае Себастиан Трун, лидер на екипа на университета Станфорд, 
който спечели второто голямо състезание на DARPA, за да стартира нова инициатива за самостоятелно шофиране на 
автомобили, която по-късно ще формира основата на компанията, известна днес като Waymo. Планирайки да внедри 
своята технология по обществените пътища, Google твърди, че причината за самостоятелно управляващите автомобили е 
безопасността. В публикация в корпоративен блог от 2010 г. компанията се фокусира върху 1,2 милиона жертви на 
трафик годишно в световен мащаб. „Вярваме, че нашата технология има потенциала да намали този брой, може би до 
половината“, твърди Google. Това беше страхотна визия - и тази, чиято привлекателност изглеждаше неопровержима от 
политическите сили както вдясно, така и вляво. Други големи играчи последваха примера на Google, посочвайки 
безопасността като причина за съществуването на собствените им автомобили, които се управляват самостоятелно. 
През 2015 г. Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ даде легитимност на 
тези твърдения, когато публикува доклад, в който се посочва, че човешката грешка (заедно с други фактори, като 
неправилно пътно инженерство или опасен дизайн на автомобили) е изиграла роля в 94 процента от пътните сблъсъци. 
По-късно иначе комплексната констатация на регулатора често се свеждаше до „94 процента от катастрофите са 
причинени от човешка грешка“, което е очевидно погрешно тълкуване на фактите. Разпознавайки неочакваната помощ, 
производителите на автомобили и технологичните компании поставиха тази цифра от 94 процента в центъра на своите 
маркетингови кампании за автономно шофиране. 
За съжаление, потенциалните ползи за безопасността на самоуправляващите се автомобили вероятно са преувеличени. 
От една страна, много други проблеми причиняват катастрофи освен човешка грешка, като объркващи кръстовища и 
мъртви зони в огледалото, особено при по-високи джипове. Но дори и да оставим това значително предупреждение 
настрана, не е ясно дали една система за автономно шофиране в крайна сметка ще бъде по-безопасна от човек зад 
волана. 
Обратната страна на медала 
Докато самоуправляващите се автомобили няма да шофират пияни или сънливи, ограниченията на тяхното машинно 
обучение неизбежно ще доведат до грешки, които човешките шофьори не биха допуснали. Като пример, една ранна 
система за самостоятелно шофиране преди няколко години изпитваше затруднения да идентифицира жълтия цвят. В 
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резултат системата директно пропускаше да велосипедисти с жълти жилетки и строителни работници с жълти якета, 
макар иначе да беше 99 процента точна. 
Истината е, че дискусиите около безопасността на автономните коли са преувеличени. Няма нищо реално като 
доказателства, показващи дали те ще бъдат по-безопасни от хората в краткосрочен до средносрочен план. Машинното 
обучение е в начален стадий на развитие и често изпитва проблеми с неща, които не познава преди това. 
Самоуправляващите се камиони по магистралите може да са по-реалистични като приложение от самоуправляващите се 
автомобили в градовете поради по-простата пътна среда. Но системни грешки вече се оказаха смъртоносни: прототип на 
автономна кола от Uber удари и уби жена, докато тя буташе велосипеда си на улица в град Темпе, Аризона, през 2018 г. 
След това губернаторът на Аризона спря разрешителното на Uber да тества автономната си технология там, а две години 
по-късно компанията продаде своето самоуправляващо се звено на стартиращата компания Aurora. 
Допълнителни усложняващи аргументи за безопасността е въпросът дали автомобилните компании биха проектирали 
автономни превозни средства, които да нарушават законите за движение. Докато федералното правителство на САЩ не 
наложи забрана, системата за пълно самостоятелно шофиране на Tesla позволяваше на автомобилите автоматично да 
правят незаконни „спирания в движение“, вместо да спират напълно. 
Ако целта е пътната безопасност, вече има много налични технологии, в които автомобилните производители биха могли 
да инвестират, вместо да прескачат към напълно автономни превозни средства. Вземете усъвършенствани системи за 
подпомагане на шофирането (ADAS), като автоматично аварийно спиране и разпознаване на пешеходци. Вече е 
доказано, че подобни функции спасяват животи, но техните възможности варират значително от един модел до друг - 
ако приемем, че изобщо са налични. Според Застрахователния институт за пътна безопасност автоматичното аварийно 
спиране не е било инсталирано на 57 процента от превозните средства, произведени от автомобилния гигант Stellantis 
(под чиято шапка са Peugeot, Chrysler, Opel, Citroën, Dodge, Maserati и др.) или 42 процента от тези от General Motors през 
12-те месеца, приключващи на 31 август миналата година. Подобряването и стандартизирането на ADAS е сравнително 
лесно, достъпно и с непосредствени ползи за безопасността в сравнение с изграждането на самоуправляващи се 
автомобили. 
Други предложени предимства на самоуправляващите се автомобили също са подозрителни при по-сериозна инспекция. 
Ще повишат ли производителността, позволявайки на служителите да приемат работни обаждания и да пишат доклади 
на пътя? Това изглежда малко вероятно: едно проучване заключи, че само 1 от 4 шофьори изобщо иска да работи по 
време на пътуването си до работното място. Могат ли да освободят място, разпределено в момента за паркиране на 
улицата? Може би - въпреки че Амстердам и Париж показаха, че градовете могат да направят това, без да разчитат на 
автономни превозни средства. Ще разширят ли възможностите за транспорт за тези, които са с увредено зрение или 
подвижност? Вероятно в селските райони, но в градовете и предградията хората вече просто могат да извикат такси или 
да потърсят Uber. 
Има и аргумент, че автономните превозни средства могат да помогнат в борбата с изменението на климата. 
Действително технологията може да осигури ползи за устойчивостта, но само ако гарантираме, че разпространението на 
умните коли ще ограничи изкопаемите горива и че се отдалечаваме от система, в която всеки човек има своя собствена 
кола. Освобождаването от автомобилната зависимост е част от привлекателността на т.нар. роботаксита и автономните 
совалки за градски превози. За съжаление, малко доказателства го подкрепят. Вместо да споделят самостоятелно 
шофиране, проучванията показват, че хората искат да пътуват в собствената си кола и то сами (което е в съответствие с 
борбата на компаниите да направят споделеното пътуване печелившо). Автомобилните производители забелязаха тази 
тенденция; General Motors, например, изглежда се отклонява от визията за споделени автономни пътувания за сметка на 
визията за лични автомобили. 
Тази промяна трябва да накара тези, които се интересуват от изменението на климата или бъдещето на градовете, да се 
замислят. Макар самоуправляващите се коли са напреднали далеч отвъд първоначалната почти научнофантастична 
визия, техните социални ползи остават в най-добрия случай спекулативни. Междувременно техните недостатъци са 
много, много реални - особено ако станат широко достъпни за закупуване. 
За да разберете защо, помислете за експеримент в Северна Калифорния преди няколко години, при който на 13 души 
беше даден шофьор, който да ги откара където пожелаят за една седмица, на практика възпроизвеждайки опита от 
собствено автономно превозно средство. Освободени от нуждата да шофирират сами, хората в проучването изминаха 
невероятните 83 процента повече километри, отколкото когато трябваше да са зад волана. 
Концепция, наречена "Парадоксът на Джевънс" по името на английския икономист от 19 век Уилям Стенли Джевънс, 
обяснява какво се е случило: когато нещо стане по-евтино, хората откриват нови начини да го използват. 
Самоуправляващите се автомобили намаляват „цената“ за шофиране – по отношение на усилията, и също и в долари – и 
в резултат на това те ще подтикнат хората да предприемат пътувания, които иначе биха пропуснали. С течение на 
времето хората със самоуправляващи се автомобили биха могли да изберат да се преместят по-далеч от центъра на град, 
което влошава урбанизацията и води до още повече изминати километри. 
Дори ако самоуправляващите се автомобили са електрически, тези добавени километри биха били катастрофални за 
околната среда. Независимо дали се захранват от батерии или бензин, всички автомобили произвеждат емисии от 
спирачен прах, както и от триене между гумите и настилката. А производството на електромобили и зареждането на 
батерии изискват мощност и материали, увеличавайки общия въглероден отпечатък на превозните средства. Ако сме 
сериозни за справянето с изменението на климата, насърчаването на транзита и колоезденето вместо шофиране 
предлага по-голям потенциал от всякакъв вид автомобилна технология - автономна, електрическа или друга. 
За градовете новото шофиране, стимулирано от умни коли, би било още по-зловещо. Без някаква рестриктивна политика, 
претоварените улици биха могли да потънат в ненужен трафик, особено ако собствениците на самоуправляващи се 
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автомобили избягват таксите за паркиране, като инструктират своите превозни средства да обикалят по близките улици, 
докато хапват сандвич или се срещат с клиент. 
Разбираемо е, че компаниите искат да увеличат максимално възвръщаемостта на акционерите; това е тяхната роля в 
пазарната икономика. Но производителите на автомобили все още имат проблем да обяснят ясно защо точно трябва да 
се вълнуваме от тази технология, а не да се тревожим от нея. Не бива да ги оставяме да се измъкнат, освен ако нямаме 
убедителен отговор. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Някой поиска и държавен телеком след провала на държавните бензиностанции 
в. Труд - Инфлацията изяде ръста на заплатите 
в. Телеграф - Полицаите с оръфани униформи още 2 г. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Втечнен газ идва през 29 точки, у нас обаче влиза само от Гърция 
в. 24 часа - След 6 часа дебати: Във вторник ВСС решава дали да отстрани Гешев 
в. Труд - Скандали отлагат избора на шеф на БНБ 
в. Труд - Решават за отстраняване на Иван Гешев на 12 април 
в. Телеграф - Петков след близо 3-часов разпит в прокуратурата: Просто влязох в по-висок детайл 
в. Телеграф - Подготвяме каски и бронежилетки за Украйна 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов политолог: Войната в Украйна може да принуди върли противници в това НС да влязат в 
коалиция 
в. Труд - Любомир Кючуков, бивш зам. министър на външните работи, пред "Труд": И цял месец преговори са по-добри 
от един ден война 
в. Телеграф - Евелина Славкова, политически анализатор и социолог: Не вярвам в дълголетието на коалицията 
Водещи анализи 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев: Искат да ме сменят, за да овладеят прокуратурата 
в. Телеграф - Здравето (не) е като олиото 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва“ 

- Между разпитите, коалиционните отношения и искането на правосъдния министър за отстраняването на главния 
прокурор – анализ на Димитър Ганев и Първан Симеонов 

- За ужаса на войната и международните реакции – гост Димитър Гърдев 
- За плащането в рубли за доставките на руски газ – какви са параметрите и реда: коментар на енергийния експерт 

Васил Начев 
- За доходите в здравеопазването и дефицита на кадри – ще се подобри ли системата след увеличението на 

заплатите на медицинския персонал.  
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Кой ще застане начело на българския лев? 
- За ролята на БНБ и пътя към Еврозоната 
- Парите ни при криза и инфлация 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Колко пари ще отдели държавата за строеж и ремонт на пътища и има ли искри в управляващата коалиция 

заради военната помощ за Украйна? Разговор с министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов 

- Военните престъпления в Украйна 
- Защо Тихомир, който започна хормонална терапия, за да смени пола си, и се прекръсти на Мелиса, отново иска 

да бъде мъж 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 април 2022 г. 
София. 

- В 9.00 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ държавният глава Румен Радев ще посрещне 
президента на Република Албания Илир Мета с официална церемония 

- От 9.35 часа на „Дондуков“ 2 двамата президенти ще разговарят на „четири очи“, след което ще се състоят 
пленарни разговори между българската и албанска делегации. 

- В 10.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентите Румен Радев и Илир Мета ще дадат съвместна 
пресконференция 

- От 15.00 часа в БТА - София ще се проведе пресконференция на Възраждане - София във връзка с решенията, 
които Общините е необходимо да вземат, за да обхванат бежанския поток от Украйна 
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- От 10.00 часа в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) Ви каним на пресконференция 
за представяне на резултатите от национално представително социологическо проучване на тема „Обществени 
нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България“ 

- От 10.00 до 15.00 часа в района на дейност на ТП „ДГС София” ще се проведе инициатива по залесяване в 
държавни горски територии, пострадали от биотични фактори. В рамките на инициативата ще бъде извършена 
почвоподготовка и залесяване с едногодишни черборови контейнерни фиданки и/или цер в подотдел 455 „е1”, в 
землището на с. Локорско  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала 5 в сградата на общинска администрация ще се проведе пресконференция по повод 40 
години тенис в Благоевград. Срещата ще бъде водена от представители на тенис клубовете на територията на 
общината 

 

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

