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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев за F-16: Правителството трябва да вземе изключително тежко решение 
Ако правителството вземе решение достатъчно експедитивно и в рамките на два-три месеца отговори и сключи 
договор за следващите 8 самолета F-16, те ще дойдат през 2027-2028 г. Това означава да можем да носим бойно 
дежурство около 2030 г. Ако правителството реши да се бави, празнотата от евентуално спиране на експлоатация 
на МиГ-29, ще стане още по-голяма. Очаквам правителството да разгледа всички възможни опции да вземе 
рационално решение, така че България да остане отговорна държава към въздушния си суверенитет и към 
интегрираната система за ПВО на НАТО и да не допускаме провал в нашите способности, особено в такива критични 
времена. 
Това заяви президентът Румен Радев на новината от САЩ, че са одобрили продажбата на 8 бойни самолета F-16 на 
България. 
"Спомняте ли си защо през 2019 г. наложих вето на решението на НС за закупуването на F-16 - не заради самолета. 
Той ни предоставя прекрасни боеспособности. Наложих вето заради начина, по който беше сключен договор от 
българската страна. Тогава казах, че правителството по това време крие реалната цена от българската 
общественост. Реалната цена, която ни се предлагаше за тези 8 самолета, за да могат да бъдат експлоатирани по 
нормален начин и да имат реални способности беше 3 млрд. лв. Българското правителство взе решение да ореже 
безобразно пакета и да го сведе до 2 млрд. и 100 млн. Тогава заявих, че тази цена ще се върне на 3 милиарда. 
Убеждаваха ви, че вторият пакет от 8 самолета ще бъде по-евтин. Отново е 3 млрд. предложението и няма как да бъде. 
Ако искаме този самолет да лети в България, да има оборудването, с въоръжение и обучение на летците и инженерния 
състав, това е цената - 3 милиарда за втората половина. 
Сега правителството трябва да вземе изключително тежко решение - дали ще имаме ескадрила, която заедно с 
инфраструктурата ще струва на България 5,5 милиарда? Дали можем да си го позволим сега с разсрочено плащане, колко 
време е това разсрочено плащане? Ако може да си го позволи - желателно е да може, защото трябва да имаме пълна 
ескадрила, как ще стане това? Ако някой продължава да говори, че ще можем да носим бойно дежурство след 2025 - той 
ви лъже. Няма страна, която може да носи бойно дежурство само с 8 самолета", допълни Радев. 
Държавният глава Румен Радев даде съвместен брифинг с президента на Република Албания Илир Мета, който е на 
посещение у нас. 
 
√ Кирил Петков: Напълно готова е финалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост 
Напълно готова е финалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви премиерът Кирил Петков 
в началото на днешното заседание на Министерски съвет. 
Гарантира енергийната сигурност на България и запазва пълния капацитет на енергийните ни мощности, но в рамките на 
зеления проект, допълни премиерът. 
 
√ Кирил Петков: Слагам името си зад кандидатурата на Андрей Гюров за БНБ 
Премиерът Кирил Петков коментира пред медии кандидатурите за гуверньор на БНБ и напрежението, породено в 
коалицията през последните дни. 
"Аз лично подкрепям Андрей Гюров несъмнено, това е човек с невероятен етичен кодекс, професионалист, аз лично 
слагам своето име зад неговата кандидатура. Разбира се, втората номинация, която идва от ИТН, в нашата 
коалиция има възможност за демокрация и всеки да представи кандидата, който счита, че е най-добър", заяви 
премиерът. 
На въпрос дали двете кандидатури за БНБ трябва да се оттеглят, за да няма разнобой в коалицията, Петков отговори: 
"Знаете ли, фактът, че нашата коалиция е от 4 различни партии обикновено се гледа като някакъв тип слабост, но 
всъщност е сила. Сила, защото можем в тези различия обикновено да стигнем до резултат, който е по-добър, 
отколкото ако не бяхме заедно. За мен като министър-председател Андрей Гюров е по-добрата номинация, но това 
е лично мнение". 
Премиерът коментира и разчетите на финансовото министерство и поскъпването на живота. Обясни, че са резултат от 
световната финансова криза, а не проблем, който е създаден от правителството. Прави се всичко необходимо и в 
актуализацията на бюджета ще се предприемат мерки, така че държавният сектор да бъде по-ефекивен и по-
продуктивните да получават повече. 
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"Намаляването на газоподаването от Русия, с ниските нива на газ в газохранилищата в Европа дава възможност  
цената на газа да се качи многократно. Това има директна връзка с цените на тока и тъй като сме на общ пазар, се 
вдигат цените и на газа, и на тока в България, което се отразява в една внесена инфлация", каза той. 
Петков обяви още, че в Брюксел са водени разговори всички европейски партньори заедно да купуват газ от Русия, за да 
бъде принудена тя да намали цените. 
"В криза сме, няма две мнения, но работим много сериозно, за да намалим риска и стреса върху българското население", 
добави премиерът. 
 
√ Козметичният бранш със сериозни загуби заради войната в Украйна 
Козметичният бранш у нас също търпи загуби заради войната в Украйна. За някои от фирмите в сектора износът е намален 
с до 20-30% в последния месец. В същото време обаче, именно в тази област много от бежанците, дошли в България, могат 
да се реализират успешно. И родни фирми вече заявиха желание да предложат обучение и работа в сферата на 
козметиката. 
Близо 20 големи козметични компании в България работят с Русия и Украйна, за някои от тях това са основни пазари и от 
началото на войната стокооборотът им рязко е намалял. 
"Предвид факта, че предстои една девалвация на рублата, една невъзможност за разплащане и събираемост на 
вземанията, износ на козметични продукти от 24 февруари не е извършван", заяви Гергана Андреева, изпълнителен 
директор на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. 
За разлика от тежката индустрия, производството в козметиката към момента не е затруднено. 
"Нямаме в момента сериозни затруднения по отношение на доставките, но ние работим предимно със суровини и 
материали от Европа и по тази причина нямаме проблеми - икономически правим всякакви анализи и проекти, които 
да могат да работят, но тази война наистина трябва да спре", допълни Емилия Динкова, управител на козметична 
компания. 
В знак на съпричастност с Украйна, фирми от бранша вече помагат на хората, избягали от войната. 
"Като фирма съм обявила свободни работни места, ако някой желае. Освен това ние можем да предоставим и 
обучение", добави Емилия Динкова. 
Олга няма да се възползва от възможността да се учи, защото вече има богат опит в тази сфера. 
"Около 10 години съм работила именно с козметика, ако си намеря работа в тази сфера бих била щастлива, защото 
това ми доставя удоволствие", каза още Олга Брус. 
Олга не крие, че харесва родните козметични продукти още преди да дойде в България. И сега с нетърпение очаква да 
работи с тях, особено с тези, в чийто състав има рози и лавандула. 
 
√ Пет дни преди вота: Марин Льо Пен остава втора след Макрон 
В супермесеца на избори в Европа - поглед към Франция. 
До първия тур на президентските избори остават пет дни. Все по-вероятно изглежда крайнодясната Марин Льо Пен да 
стигне до балотаж с президента Еманюел Макрон. 
Проучванията сочат победа за Макрон, но разликата между него и Льо Пен все повече намалява. 
Нищо не е невъзможно, предупреди Макрон на митинг и даде пример с Брекзит. Според него, опасността от екстремизма 
е достигнала нови висоти. Президентът, който обещава 1 100 евро минимална пенсия прави опити да спечели 
лявоцентристките избиратели, които според социолозите може да не отидат до урните. 
Основният му съперник, крайнодясната Марин Льо Пен търпеливо работи за смекчаване на имиджа си, коментират 
наблюдателите. 
Вчера тя даде интервю, в което заяви, че се старае да заема възможно по-разумна позиция и най-вече в интерес на 
Франция. Със сигурност обаче в основата си нейната програма не се променя. Тя предвижда край на социални помощи за 
чужденци, предпочитане на французи пред чужденци за дадена работа, забрана на носенето на хиджаб на обществени 
места и изгонване на неработещите чужденци от Франция. 
"В една страна този, който има гражданство, има повече права от чужденеца. Това не е толкова вярно за Франция, 
където правата бяха почти изравнени.Тук съм, за да кажа: Да имаш френско гражданство ти дава повече права 
отколкото, ако си чужденец", каза Марин Льо Пен, кандидат за президент на "Национален сбор". 
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В проучване между първи и четвърти април 53-годишната Льо Пен се доближава до 44-годишния Макрон. 
За него биха гласували 26 на сто, за нея - 23 процента. 
На трето място е левият кандидат Жан-Люк Меланшон, бивш член на Социалистическата партия следван от крайнодесния 
Ерик Земур и кандидатката на традиционната десница Валери Пекрес, от партията на бившия президент Никола Саркози. 
Вторият тур е на 24 април. 
 
√ Още санкции - Великобритания призова за спиране на вноса на руски нефт и газ 
Великобритания призова партньорите си от Г-7 и НАТО да забранят влизането на руски кораби в техни пристанища и да 
приемат график за поетапно спиране на вноса на руски нефт и газ. Външните министри на Алианса ще заседават днес в 
Брюксел. 
Във Варшава британският външен министър Лиз Тръс се обяви и за нови наказателни мерки срещу руски банки и ключови 
сектори на руската икономика като златото. След руската инвазия в Украйна Лондон и негови съюзници въведоха санкции 
срещу руски банки и олигарси и предприеха стъпки към изолиране на Москва от международната финансова система. 
Санкциите, въведени до момента, са блокирали руски финанси в обем от 350 милиарда долара и са направили недостъпни 
за Москва 60 процента от нейните резерви в чуждестранна валута, посочи Лиз Тръс. 
"Нашите координирани санкции връщат руската икономика в Съветската ера. Но ние можем и трябва да направим 
повече, както вече казах на нашия общ приятел - украинският външен министър Кулеба", заяви Лиз Тръс, министър на 
външните работи на Великобритания. 
Руски кораби вече не могат да влизат в британски пристанища. По-рано Европейската комисия също предложи нови 
санкции, включително прекратяване на вноса на руски въглища и забрана за влизане на руски кораби и тежкотоварни 
камиони на територията на Европейския съюз. 
Заради войната и западните санкции, руската икономика ще се свие с до 15 процента, прогнозират експерти, цитирани от 
Ройтерс. 
 
БНР 
 
√ Фирми ще получат 50% от дължимите суми по договорите за пътни ремонти и поддръжка 
Комисията по регионална политика в Народното събрание прие решение, с което строителни фирми ще получат 50 на сто 
от дължимите им суми по договорите за ремонт и поддържане на пътищата. 
Част от разплащанията бяха спрени заради ревизия на договорите, което доведе и до протести на фирмите. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов защити проекторешението за частично 
разплащане: 
„Това решение не е за узаконяване на незаконни договори, то не е и индулгенция за възможното извършване на основни 
ремонти под формата на текущи. Не е решение, което ще даде възможност да се предпочете една или друга фирма“, каза 
министърът. 
ОТ ГЕРБ настояват на фирмите да бъдат разплатени 100 процента от дължимите суми. 
 
√ НС обсъжда прекратяване на споразумение със САЩ в сферата на отбраната 
Предложението на парламентарната група на "Възраждане" за прекратяване на споразумението между правителствата на 
България и СAЩ за сътрудничество в областта на отбраната, ще се обсъжда в пленарната зала на Народното събрание. 
В дневния ред на парламента е включено и предложението на ГЕРБ за създаване на временна анкетна комисия 
установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум с две компании за 
осъществяване на проекти за чиста, зелена енергия. 
В дневния ред на парламента за днес е проекторешението на партия "Възраждане", с което се предлага народното 
събрание да възложи на МС незабавно да предприеме действия по прекратяване на споразумението между 
правителствата на Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 
година с едногодишно предизвестие. 
Кабинетът трябва, до един месец след обнародването, да внесе в парламента доклад за имуществените, трудовите и 
отбранителните последици от прекратяването на споразумението, както и отчет за собствеността в базите, за извършените 
разходи от страна на България за учебните полигони в Ново село, складовите съоръжения в Айтос и военновъздушните 
бази в Безмер и Граф Игнатиево. 
Предложения за промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
българските граждани към ДС също влизат в пленарна зала. 
От „Демократична България“ предлагат да се направи публична цялата налична информация относно това в коя сфера на 
обществения живот са били ангажирани проверяваните лица от Комисията по досиетата. 
А от „Възраждане“ предлагат отмяна на закона и закриване на Комисията по досиетата. 
Очаква се парламентът да приеме и годишните доклади на комисията за защита от дискриминация и на националното 
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. 
 
√ МС приема план за намеса при затруднения в снабдяването с нефт и нефтопродукти 
План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затруднения на доставките или значимо прекъсване на 
снабдяването с нефт и нефтопродукти ще приеме правителството днес.  
Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната.  
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Допълнителни средства за осигуряване на дейности за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища, се 
очаква да обсъди на заседанието си правителството.  
 
√ Над 120 млн. лв. за активни мерки на пазара на труда 
123 милиона лева са предвидени от държавния бюджет за 2022 година за финансиране на така наречените активни мерки 
на пазара на труда – това предвижда проектът на Националния план за действие по заетостта. 
Документът ще бъде одобрен на днешното заседание на правителството. Предвидените средства са значително повече от 
финансирането през 2021 година, което беше в размер на 83 милиона лева. 
Проектът предвижда да бъде осигурена заетост на 22 223 души. За сравнение през миналата година те бяха 11 495 души. 
Ще има намаление на броя на обучените – заложено е те да са 10 686, докато през 2021-ва година бяха 11 599. Предвижда 
се увеличение на минималните трудови възнаграждения по различните мерки и програми, като една от причините е 
повишението от 1 април на минималната работна заплата от 650 на 710 лева. 
Така например се увеличава от 800 на 860 лева възнаграждението на младежите, включени в програмата „Старт на 
кариерата“. 810 лв. ще получават наетите със средно образование ромски медиатори, 890 лв. за тези с висше образование, 
1010 лв. за наетите психолози. Досега възнагражденията им бяха съответно 750, 800 и 950 лева.  
Средствата за наставник остават в размер на 200 лева. 
 
√ Министър Проданов: Зимните курорти пострадаха най-сериозно от високите цени на тока 
Зимните курорти пострадаха най-сериозно от високите цени на електроенергията въпреки компенсациите от държавата, 
коментира на среща с бизнеса в Банско министърът на туризма Христо Проданов. 
Според министър Проданов правителството е направило всичко възможно зимният сезон да не бъде ограничен от 
поредната Сovid вълна и резултатите са много добри. За съжаление цената на електроенергията изяде печалбата на 
зимните ни хотели, чиято поддръжка е много енергоемка, добави министърът: 
„Това оказа най-негативното влияние върху зимния сезон, защото практически иначе зимният сезон беше сравнително 
добър, въпреки че имахме Сovid, направихме всичко възможно, така че чуждите туристи да могат да посещават България, 
но, за съжаление, голяма част от печалбата беше изядена именно от високите цени на тока“. 
На въпрос дали държавата обсъжда с бизнеса варианта за пренасочване на  бежанците от Украйна от морските курорти 
към планинските преди започване на активния летен сезон, министърът на туризма отговори : 
„Това е една добра идея, която също ще обсъдим тука с колегите от бранша, но като цяло трябва да сме наясно, че засега 
програмата за бежанците действа до 31 май. След това, ако възникне нужда от продължаване на тази програма, вече ще 
обсъждаме и ще решаваме. Ние сме благодарни на хотелиерите, че те се отзовават, помагат, за което държавата си плаща, 
оттам нататък обаче други мерки не са предвидени“. 
 
√ През миналата година: 78 хил. със служебно разпределение в универсален или професионален пенсионен фонд 
78 хиляди осигурени са били разпределени служебно през миналата година в универсален или професионален пенсионен 
фонд, сочи статистиката на Комисията за финансов надзор. 
Това са хора, които не са подали заявление в кой от фондовете да постъпват техните осигуровки. 
Общо служебно разпределени са били 93 на сто от хората, за които е възникнало основание да се осигуряват в 
задължителните допълнителни схеми. 
Избор на фонд са направили само 4 660. 
 
√ Бизнесът от Пловдив и региона представи свободни работни и стажантски позиции 
Водещите работодатели от Пловдив и региона представят свободни работни и стажантски позиции в рамките на форума 
"Национални дни на кариерата". След двегодишно прекъсване заради пандемията, Конгресният център на панаира  е 
отново мястото, където младите хора имат възможност да се запознаят с пазара на труда, някои да направят първото си 
интервю, както и да се ориентират в търсенето на реализация. 
Има търсене на работна ръка в един от най-бързо развиващите се региони – Пловдивският. Профилът на фирмите, които 
участват във форума, е различен като всяка компания се стреми да предлага и различни позиции, както и стажантски 
програми, за да могат младите хора да намерят своята реализация. Не без значение са и социалните придобивки, 
подчерта Светлозар Петров управител на JobTiger, организатор на "Национални дни на кариерата".  
2021 година е една от най-успешните в инвестиционен план за Пловдив, като запитванията на чуждестранни компании, 
предимно от Европа, продължават и през тази.  
"Това е радостно за града, в който безработицата е една 3%, но и изправя фирмите пред проблем за намирането на работна 
ръка", каза Валерия Тончева от отдела за бизнес развитие към Община Пловдив   
"Постоянно се разрастваме, работим по нови проекти, доставяме нови машини и сме тук, за да предложим позиции на 
хора и със средно, и с висше образование“, изтъкна Михаил Михайлов, представител на една от големите фирми, 
участващи във форума. 
Любопитство сред младите хора представляват стажовете за инженери, тези от сферите на маркетинга и специалностите 
с чужд език.  
До средата на април "Дни на кариерата" ще има също във Варна, Габрово и Русе.   
Репортаж на Кремена Данева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101627384/biznesat-ot-plovdiv-i-regiona-predstavi-svobodni-rabotni-i-stajantski-pozicii
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√ Цветан Кюланов: Българският зелен преход ще се реализира главно през Плана за възстановяване 
Българският зелен преход ще се реализира главно през Националния план за възстановяване и устойчивост, където почти 
половината от средствата са заделени за тази цел. Това заяви ръководителят на Представителството на ЕК в България 
Цветан Кюланов по време на дискусия, посветена на зеления преход и нулевите нетни емисии.  
Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда Борислав Сандов посочи като приоритети на 
страната ни ограничаването на въглеродно интензивна икономика и насърчаването на зелените мегавати.  
Евродепутатът Петър Витанов предупреди, че България изостава със своите териториални планове за справедлив преход, 
а с това губи и възможността да се възползва от европейското финансиране. 
Дискусията организираха от Коалиция “За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс” и “Институт Кръгова 
Икономика”.  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Евродепутати: Новите санкции на ЕС срещу Русия ще засегнат и България 
Евродепутатите от Европейската народна партия Андрей Ковачев и от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк смятат, че 
подготвяният пети пакет санкции от страна на ЕС срещу Русия ще засегне негативно и България. 
Андрей Ковачев от ЕНП няма как да не окажат влияние върху България. 
„Върху всяка страна ще повлияе. Тази  криза има влияние върху абсолютно всички. Днес имах среща с посланика на Нова 
Зеландия и тя също ми каза, че в Нова Зеландия също се повишават цените. Това има влияние навсякъде. Няма как 
България или някъде другаде да кажем, че тази война няма да има никакво влияние – ще има и в България, ще има 
драматично в Африка…“ 
Според евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк трябва да бъдат взети адекватни мерки. 
„Като се погледнат данните, ясно е, че има държави, които са по-потърпевши от България. В същото време резултатите ще 
се отразят и в България като икономика“ 
 
√ 30-годишен връх на инфлацията в ОИСР още преди войната в Украйна 
Инфлацията в страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се покачи през февруари до 
30-годишен връх, като по-високите цени на енергията и храните засегнаха потребителите, показва нови данни на ОИСР, 
които обаче все още не отразяват въздействието на войната в Украйна. 
Годишният темп на потребителските цени в над 30-те страни от региона на ОИСР нарасна през февруари до 7,7% спрямо 
едва 1,7% през същия месец на миналата година, като това е най-високата инфлация от декември 1990 г., показват 
последните данни на ОИСР, публикувани във вторник. 
Данните са събрани още преди цените на енергията да нараснат главоломно поради нахлуването на Русия в Украйна. Това 
означава, че реалните доходи на домакинствата ще бъдат допълнително подкопани през следващите месеци. 
Докато растящите енергийни цени продължават да повишава инфлацията в повечето страни от ОИСР, инфлацията при 
цените на храните също показа значително увеличение, посочи международната организация. 
Годишната инфлация на храните, която засегна най-силно по-бедните домакинства, се повиши през февруари до 8,6%, 
което е почти три пъти по-високо в сравнение със същия месец на миналата година. 
Има също така ясни признаци, че покачващите се цени на енергията с годишен темп от 26,6% се отразяват и на останалата 
част от икономиката, тъй като компаниите прехвърлят нарастващите разходи върху потребителите. 
Изключвайки храните и енергията, годишната инфлация в рамките на ОИСР нарасна през февруари до 5,5% спрямо 1,7% 
през същия месец на миналата година. 
Нарастващата инфлация също така беше географски широко разпространена. Годишният темп на потребителските цени се 
увеличи във всяка една от страните от Г-7, като Италия и Франция регистрираха най-бързото ускорение на инфлацията през 
февруари. Потребителската инфлация в САЩ пък беше най-високата от януари 1982 г., докато в Турция беше отчетен най-
солиден инфлационен темп, надвишаващ значително този във всички останалите страни членки на ОИСР. 

Графики на инфлацията (индекс CPI) в ОИСР. САЩ, еврозонат и Япония 
 

 

https://bnr.bg/post/101627537/cvetan-kulanov-balgarskiat-zelen-prehod-shte-se-realizira-glavno-prez-plana-za-vazstanovavane
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√ САЩ не позволиха на Русия да изплати дълг от над 600 милиона долара 
САЩ не позволиха на руското правителство да изплати на притежателите на руски суверенен дълг над 600 милиона долара 
от резервите, държани в американски банки, предаде БТА. 
Мярката цели да увеличи натиска над Москва и да намали достъпа й до американски долари, посочва Ройтерс. 
По силата на санкциите, наложени на Русия заради инвазията ѝ в Украйна, резервите на руската централна банка в чужда 
валута, съхранявани в американски финансови институции, са замразени. 
Но до вчера американското финансово министерство разрешаваше на руските власти да ползват тези фондове, за да 
правят плащания по купони по деноминиран в долари суверенен дълг, като за всяка плащане се вземаше отделно 
решение. 
В понеделник дойде време за най-голямото плащане от началото на войната, включващо 552,4 милиона долара плащане 
по главница на падеж и американските власти решиха да отрежат достъпа на Москва до замразените фондове, посочи 
говорител на финансовото ведомство. 
Вчера трябваше да бъде извършено и плащане на 84 милиона долара по купон за облигации с падеж през 2042 г. 
Забраната изправя Москва пред трудния избор дали да използва доларите, до които има достъп, за да плати дълговете си, 
или да ги запази за други нужди, като например финансирането на войната, посочи говорителят. 
„Русия трябва да избере между това да пресуши ценните си доларови резерви или да изпадне в дефолт.“ 
На „Джей Пи Морган Чейз“ (JPMorgan Chase), която обработваше досега плащанията като банка посредник, този път ѝ беше 
забранено да го стори, съобщи информиран източник, цитиран от Ройтерс. 
Русия все пак има 30-дневен гратисен период, за да извърши плащането. 
 
√ САЩ забраниха тегленето на пари за плащане на задължения по руския дълг 
Очакват се нови санкции на Запада спрямо Русия след новините за убийствата на цивилни в Буча – предградие на 
украинската столица Киев. В понеделник САЩ са забранили тегленето на средства от американски банки за плащане на 
задължения по дълга на Русия, съобщава Вашингтон Поуст.  
Администрацията в Белия Дом може да наложи допълнителни санкции.   
Според запознат анонимен източник, цитиран от "Вашингтон пост", сред мерките се предвижда забрана на всякакви нови 
американски инвестиции в Русия, санкции за руски банки и предприятия-държавна собственост и допълнителни санкции 
за руски правителствени лица. Според източника тези нови мерки са взети в координация със страните от Г-7 и Европейския 
съюз. За някои от тези санкции бе съобщено и от АФП.   
Междувременно, на брифинг в Белия Дом във вторник прессекретарят Джен Саки подчерта, че целта на въведените 
американски санкции е да принудят Русия да направи избор: “Най-голямата част от нашата цел е да доведем до 
изчерпване на ресурсите, с които (Владимир) Путин разполага за продължаване на войната си в Украйна. Очевидно 
причиняването на по-голяма несигурност и предизвикателства за тяхната финансова система е част от това.” 
 
√ САЩ обявиха още $100 млн. военна помощ за Украйна 
САЩ обявиха, че ще предоставят на Украйна допълнителна военна помощ до 100 милиона долара под формата на оръжия 
срещу бронирана техника, предаде АФП. 
Съобщавайки за допълнителната помощ във вторник, държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън посочи, че тя цели да 
отговори на спешните нужди на Украйна от противотанкови системи. 
В отделно изявление говорителят на Пентагона Джон Кърби посочи, че допълнителното финансиране ще бъде използвано 
да посрещне украинските нужди от системи „Джавелин“. 
На 1 април Пентагонът обяви допълнителна помощ от 300 милиона долара. 
Кърби посочи, че с последния транш американската военна помощ за Украйна „от началото на руската преднамерена и 
непровокирана инвазия на 24 февруари вече възлиза на над $1,7 милиарда“. 
 
√ САЩ одобриха $95 млн. военна помощ за Тайван 
САЩ обявиха във вторник, че са одобрили продажбата на оборудване за зенитно-ракетните комплекси „Пейтриът“ на 
Тайван, предаде АФП. 
Пентагонът уточни, че Тайпе ще използва предложеното оборудване и обучение, за да се противопоставя на регионални 
заплахи и да засили противовъздушната си отбрана. 
Тайванското министерство на външните работи приветства сделката, която е трета поред при президента Джо Байдън, 
заявявайки, че тя ще помогне за защита от „продължаващата военна експанзия и провокация“ на Пекин. 
Поредното военно споразумение идва, докато Тайван следи внимателно войната на Русия в Украйна. 
Китай смята острова за своя територия и неведнъж е обявявал, че ще си го върне, ако трябва със сила.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ МФ вече очаква драстично по-голяма средногодишна инфлация и спад в ръста на БВП 
Повишената несигурност, по-високите производствени разходи, нарушените доставки и по-слабото външно търсене 
се очаква да се отразят и в отлагане на инвестиционни планове 
Средногодишната инфлация в България през 2022 г. се очаква да достигне 10.4%, пише Investor.bg, цитирайки пролетната 
макроикономическа прогноза на Министерство на финансите. Новият базов сценарий се различава драстично от този през 
октомври. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/finansovoto-ministerstvo-povishi-prognozata-si-za-srednogodishna-inflaciia-do-nad-10-349567/
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В есенната си прогноза МФ очакваше средногодишната инфлация да бъде 2,2%, а растежът на БВП – 4,9%. В новата 
прогноза обаче е заложено средногодишно поскъпване на цените от 10,4% и нарастване на икономиката с едва 2,6%. 
Според МФ в края на 2022 г. инфлацията ще бъде 10%. Водещ принос за това ще имат храните, чието поскъпване ще се 
ускори до 16,4% на годишна база през декември. Повишението в цените на транспортните горива се очаква да достигне 
25,1% в края на годината. 
„Съществен принос ще имат и компонентите на базисната инфлация, поради очакваните вторични ефекти от 
ускореното поскъпване на енергоносителите и затрудненията във веригите на доставки. Услугите ще поскъпнат с 
8,1% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки – с 6%“, пише в пролетната прогноза. 
В новия базов сценарий се посочва, че руската инвазия в Украйна променя икономическите перспективи за България през 
2022 г. и в средносрочен план. 
По отношение на потреблението на домакинствата се очаква растеж в размер на 2,4%. Това представлява съществено 
забавяне спрямо отчетеното нарастване от 8% през 2021 г., както и спрямо оценката от предходната прогноза за 
увеличение от 3,8%. 
Психологическият ефект от военния конфликт генерира значителна несигурност в нагласите на потребителите, а 
ускорението на инфлацията ограничава реалния разполагаем доход на домакинствата и покупателната им способност, 
отчитат от МФ. 
Повишената несигурност, по-високите производствени разходи, нарушените доставки и по-слабото външно търсене се 
очаква да се отразят и в отлагане на инвестиционни планове, се посочва още в анализа. Според финансовото министерство 
това би възпрепятствало възстановяването на частните инвестиции до нивата от 2019 г. след регистрираните спадове през 
2020 и 2021 г. Очаква се публичните капиталови разходи да подкрепят нарастването на инвестициите в основен капитал, 
което се прогнозира да достигне 7,6%. 
 

 
Силният косвен ефект от конфликта в Украйна по линия на по-умереното търсене от основни търговски партньори на 
България, съчетан с директния ефект – значително ограничаване на износа към Русия и Украйна, ще се отрази в забавяне 
на темпа на износа на стоки от България през 2022 г. (3,1%). 
По отношение на международните пътувания се очаква почти пълно ограничаване на руските и украински туристи в 
България през годината, а по-високата несигурност и географската близост на страната ни с конфликта ще се отрази в 
значително забавяне на растежа на посещенията от други страни. 
Прогнозата за динамиката на заетостта през 2022 г. е повлияна основно от очакваното развитие на икономиката, както и 
от потока от украинци, потърсили временна или международна закрила на територията на България. Според прогнозата 
на територията на страната ще останат около 135 хиляди украинци, от които започналите работа ще са около 55 хиляди 
души и те средногодишно ще са заети за период от шест месеца. 
Този поток от нови заети обуславя ръст на заетите през 2022 г. от 1,7%. За 2022 г. се очаква безработица от 5%. Реалното 
нарастване на доходите от труд се прогнозира да се възстанови отчасти през 2023 г., като едва през 2024-2025 г. може да 
се очаква то да е съпоставимо с темповете в периода преди 2021 г. 
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През 2022 г. търсенето на кредити ще се забави в сравнение с предишната година, в съответствие с очакваното влошаване 
на икономическата ситуация и повишената несигурност. Растежът на вземанията на предприятията ще се забави до 4,6% в 
края на годината, а този на домакинствата - до 9,9%. 
Ограничаващо кредитната активност влияние от страна на предлагането може да има и обявеното от БНБ постепенно 
увеличение на нивото на антицикличния капиталов буфер през октомври 2022 г. и в началото на 2023 г. Въпреки 
прогнозираното забавяне на ръста при жилищните кредити през 2022 г. темпът на увеличение ще остане относително 
висок, очакват от МФ. 
Привлечените депозити в банковата система ще продължат да нарастват с относително високи темпове до края на 2022 г., 
отчитайки завишената несигурност. Очакванията са в края на 2022 г. паричното предлагане да забави годишното си 
нарастване до 9,7%. 
Рискове 
Спирането на вноса на енергийни суровини от Русия би имало по-големи икономически последици, но те са трудни за 
количествено определяне на този етап, смятат от министерството. 
Рисковете пред прогнозата за инфлацията са преобладаващо във възходяща посока, като се свързват с несигурността за 
разрешаването на конфликта в Украйна и произтичащата от това вероятност за продължаващо повишение на 
международните цени на основни международно търгуеми суровини (петрол и природен газ, храни, метали, торове). Друг 
фактор, който може допълнително да ускори инфлацията в страната, са формираните високи инфлационни очаквания, 
които са повлияни от поскъпването на стоки от първа необходимост – в т.ч. храни и енергия. 
Риск продължава да бъде и епидемичната ситуация, вероятността от поява на нов вариант на коронавируса и въвеждането 
на ограничения, въпреки че данните от последната година не показват съществен отрицателен ефект върху икономиката 
по тази линия. 
От МФ са изготвили и алтернативен сценарий. Това се налага, тъй като един от основните рискове от военния конфликт в 
Украйна е свързан с изостряне на геополитическото напрежение и по-съществено нарушаване на международната 
търговия, вкл. появата на сериозни затруднения по веригите на доставка. За страните, разположени в по-голяма близост 
до конфликта, този риск е по-ясно изразен. В алтернативния сценарий е разгледан пряк шок върху външния сектор на 
икономиката от нарушаване на търговията в региона. Той е представен чрез допускане за невъзможност за осъществяване 
на част от вноса, по-ниско производство и по-нисък износ. 
Алтернативните допускания се отразяват в по-висока инфлация най-вече през 2022 и 2023 г., съответно с 2,9 и 2,2 пр.п. над 
темпа в основния сценарий. В алтернативния сценарий се очаква и спад на вноса на стоки през 2022 г., което представлява 
отклонение с 8,7 пр.п. спрямо базисния сценарий. Реалният растеж на БВП ще бъде с 2 пр.п. по-нисък през 2022 г., ако се 
сбъдне алтернативният сценарий. 
Други анализи и новини за бюджет и финанси в България може да намерите на Investor.bg 
 
√ Въглищата в Европа поскъпват, докато ЕС обмисля ембарго на руския внос 
Цените в САЩ достигнаха над 100 долара тон до най-високото ниво от повече от десетилетие 
Европейските фючърси на въглища се покачиха до триседмичен връх заради плановете на Европейския съюз за постепенно 
спиране на вноса им от Русия в отговор на предполагаемите военни престъпления на страната в Украйна. 
Скокът на цените в Европа е в синхрон с ръст по целия свят, тъй като войната в Украйна подтиква потребителите да търсят 
алтернативи на руските въглища, които представляват почти 18% от световния износ през 2020 г. Условията на световните 
пазари на въглища се затягат, а цените им в САЩ нараснаха над 100 долара тон до най-високото ниво от повече от 
десетилетие. 
 

 
 

https://www.investor.bg/news/index/333/
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Русия е най-големият доставчик в Европа на термични въглища, използвани за захранване на нейните електроцентрали и 
производство на електроенергия. Досега те не бяха обект на преки санкции, но енергийните компании вече срещаха 
трудности да договарят руски доставки. Много банки отказват да финансират търговията с руски стоки, което принуждава 
някои от най-големите компании за комунални услуги на континента да купуват въглища в Южна Африка и Австралия. 
Предложените санкции на ЕС ще бъдат добавени към пакет от стъпки, насочени към укрепване на съществуващите вече 
мерки, които ще бъдат обсъдени тази седмица от посланиците на ЕС, според източници на Bloomberg. Подробностите за 
забраната и времето за постепенното премахване на въглищата все още се обсъждат и ЕС не планира да санкционира 
петрола или газа засега, казаха те. 
 

 
 
Германия е готова да обмисли ембарго на руски въглища и е в обсъждане с ЕС за момента на подобен ход, каза германски 
служител. 
„Това е добър ход както за прехода от Русия, така и от въглищата“, каза Тиери Брос, бивш енергиен анализатор, който 
сега е професор в Парижкия институт за политически изследвания. „Можем да заменим тези въглища с други въглища 
и газ. Ако можем да заменим половината от руските въглища с газ, това ще увеличи търсенето на газ с 20 милиарда 
кубически метра годишно. Това е управляемо, ако не наложим ембарго на газа." 
Всякакви санкции срещу руските въглища ще окажат натиск върху вече затруднените доставки. Въглищата, съхранявани в 
пристанищата на Амстердам, Ротердам и Антверпен, остават най-ниските нива за сезона от поне шест години, според 
седмичното проучване на запасите от Argus Media. 
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„Предложената санкция ще бъде опустошителна за европейския внос на въглища и ще направи ситуацията с 
доставките на въглища още по-трудна във вътрешността на ЕС“, каза Фабиан Ронинген от Rystad Energy.  
„Общият внос на въглища в Европа намалява през последните години, тъй като въглищата намаляват своя дял в 
енергийния сектор, но делът, който идва от Русия, се е увеличил значително." 
Европейските договори за въглища за доставка през следващата година, еталонът на континента, удвоиха цената си през 
тази година, тъй като инвазията на Русия в Украйна заплаши да наруши доставките. Цените на въглищата, доставени в 
Северозападна Европа, скочиха с цели 11% до $211,25 за тон на ICE Futures Europe, най-високото ниво от 8 март. 
Повишаването на цената на въглищата повиши цените на електроенергията в Германия, като фючърсите на 
електроенергията за следващата година се увеличиха с около 1% до 183,50 евро за мегаватчас. 
 
√ Цената на пшеницата расте след спад в зимната реколта заради лошо време 
Ниски пролетни температури в Европа и Северна Америка допълнително усложняват ситуацията с глобалните 
доставки на зърно 
Цените на пшеницата нараснаха до рекордна стойност в последните два дни, след като лошото време и трудности около 
войната в Украйна застрашават глобалните доставки, предава Bloomberg.  
Департамента по земеделие в САЩ съобщава, че едва 30% от зимната реколта е в добро или отлично състояние. Това е 
най-ниската стойност от три десетилетия насам. Части от Европа също са изправени пред пролетни заледявания и сняг, 
според консултанти от парижката Agritel. 
Трудностите с лошото време идват като допълнителен удар, след като глобалния износ е засегнат от инвазията в Украйна. 
Част от украинската реколта се изнася по по железопътен и шосеен път, но износът е много по-малък в сравнение с 
обичайните количества изнасяни по море, сочат данни на UkrAgroConsult. 
„Пълно възстановяване на износа може да се случи едва когато се разблокират пристанищата в Черно море“, смята 
украинският анализатор. „Износът на зърно в настоящите условия е ограничен до 1 млн. тона за месеца, пет пъти 
по-малко от нормалното“. 
Във вторник фичърсите за зърно се вдигнаха с 2,9% до 10,3925 долара за бушел. Общият ръст само за тази седмица е 6%. 
Увеличението при царевицата е спаднало до 0,9% след 2,1% регистрирани в понеделник. 
САЩ вече заявиха, че ще наложат допълнителни санкции на Русия до края на тази седмица, докато европейските държави 
обсъждат възможността да разширят санкциите, включвайки руския петрол и въглища. 
Засега земеделските продукти не са предмет на санкции. Русия е един от най-големите износители на пшеница в света и 
износът им през март е значителен. Въпреки това техният съюз за износ на зърно съобщава за ограничения в логистиката, 
застраховките и заплащането. 
Украински производители призовават правителството да премахне лицензионните ограничения за износ на пшеница, за 
да могат да се възстановят доставките. Сега внимателно ще се следи засяването с царевица и слънчоглед през идните 
седмици. Земеделското министерство на Украйна смята, че около 3,5 милиона хектара няма да могат да бъдат засяти 
заради войната. 
 
√ Инвеститорите се връщат на пазара на кредити след най-трудното тримесечие от 2008 насам 
В целия свят за месец март бяха емитирани облигации за 229 млрд. долара 
Най-големите загуби на кредитния пазар от световната финансова криза насам вероятно вече са в миналото, защото 
компаниите, които изтеглиха големи заеми стават все по-добри в справянето с по-бързата инфлация, а инвеститори, които 
спечелиха много от облигациите са готови да върнат част от тях на пазарите, пише Bloomberg. 
Това е мнението на някои по-оптимистични инвеститори, които се възползваха от скорошното оживление на пазара. 
Миналата седмица индекс на Bloomberg, който следи множество валути отбеляза най-доброто си представяне от над 16 
месеца. Независимо от доброто представяне, той отчете спад от 7,1% за първото тримесечие, който е най-големият от 2008 
година насам. 
Анализаторите на JPMorgan Chase & Co. твърдят, че пренасочването от облигации към акции вероятно ще се забави темпа 
си и през второто тримесечие той ще бъде по-малък. Deutsche Bank AG очаква спредовете на облигациите от 
инвестиционния клас да намалеят в рамките на 12 месеца. 
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„Кредитният пазар изглежда в достатъчно добро състояние, за да издържи в сегашната ситуация. Поради стабилния 
баланса и рекордно ниските проценти на неизпълнение изглежда, че условията остават положителни” за кредитите на 
развитите пазари, пише Кристиан Нолтинг, глобален главен инвестиционен директор от отдела за частно банкиране на 
Deutsche. „Все пак може да се очакват вълни от технически продажби, когато настроенията за риск се влошават поради 
конфликтна ситуация или други фактори като скокове на инфлацията“ и действия на централната банка.  
Очаква се войната в Украйна да ограничи с повече от 1 процентен пункт глобалния растеж за тази година и да засили 
инфлацията с още 2,5 процентни пункта спрямо вече високите нива. Прогнозите на Федералния резерв сочат повишаване 
на ставката през всяка от оставащите срещи през 2022 г. 
Един допълнителен проблем за пазара на облигации са плановете на Федералния резерв да започне да свива баланса си 
от 8,9 трилиона долара през следващите месеци. В очакване на все още по-висока цена на капитала, емитенти от цял свят 
продадоха повече от 229 милиарда долара дълг на пазара за висококачествен дълг в САЩ през март. Данни на Bloomberg 
показват, че обемът на тези сделки е един от най-големите в историята. 
 

 
 
В понеделник шест компании взеха заем на висококачествения пазар в САЩ, включително продажбата на книжа за 2,5 
милиарда долара от Credit Suisse Group AG. Активността набира скорост и в Европа, като East Japan Railway Co. и Blackstone 
Private Credit Fund сред редица емитенти, които обявиха планирани сделки. 
Средните разходи по заеми в евро за фирми с висок кредитен рейтинг се понижиха до около 130 базисни пункта. 
Спредовете се свиваха в продължение на три поредни седмици след продължително разширяване, което започна в 
средата на януари. 
„Техническите показатели би трябвало да покажат устойчивост в краткосрочен план, като потоците се стабилизират и 
високите абсолютни доходи привличат чувствителни към доходността инвеститори обратно в класа активи“, според 
анализатори от Generali. Все пак „очакваме влошаване на процента на фалирали компании в Европа“. 
Премиите върху доходността се увеличиха значително след инвазията в Украйна, но сега премията върху доходност на 
доларовите облигации от инвестиционен клас се затяга в три последователни седмици, показва индекс на Bloomberg. 
Но при предупрежденията от обърнатата крива на доходността по американските държавни облигации, миналата седмица 
стратезите на Goldman Sachs Group Inc. препоръчаха на инвеститорите да се възползват от затягането на кредитните 
спредове, за да намалят риска и да променят качеството на високодоходните облигации. 
Те твърдят, че спредовете вероятно са достигнали долния край на диапазона си и очакват премията за доходност от 
инвестиционен клас да се разшири до 123 базисни пункта през четвъртото тримесечие, в сравнение със 111 базисни пункта 
на индекс на Bloomberg в понеделник. 
Банкерите от Уолстрийт не са единствените, които подкрепят това виждане. 
„Не съм особено положително настроен за перспективите на пазара“, каза Холгер Мертенс, мениджър на кредитен 
портфейл в Nikko Asset Management, който се фокусира върху залозите на относителна стойност, за да повиши 
ефективността. „Няма да се изненадам, ако отново видим старите стойности“ от 145 базисни пункта или дори повече. 
 
√ Купувачите на метали страдат от войната, но продължават да купуват от Русия 
Руските метали са във все по-трудна позиция, но все още не могат да бъдат заменени 
Миналият месец 10 от общо 13 представители на медната индустрия на Лондонската борса за метали заявяват, че биха 
блокирали руските метали от складовете си. Но при консултантските групи за никел и алуминий консенсусът е против 
подобна забрана. 
Лондонската борса за метали няма да взима мерки, които да превишават санкциите предвидени от правителството, а те 
засега са оставили по-голямата част от металната индустрия незасегната. 
Но зад кулисите има колебания за покупките от Русия. Индустрията преценява стигмата от войната и собствените си бизнес 
интереси, имайки предвид че ценни метали като алуминия и медта са в недостиг още преди инвазията в Украйна. 
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Засега руските метали все още се купуват от световните фабрики и строителни компании. Голяма част от търговците и 
индустриалците, които купуват от Русия, са подписали предварителни договори, които могат да се удължат с години. А пък 
търговците на суровини са известни като купувачи и финансисти при екстремни ситуации, когато всички останали се 
отдръпват. 
Въпреки това голяма част от играчите в индустрията заявяват, че не желаят да купуват повече от Русия, а някои вече се 
опитват да излязат от съществуващите споразумения. За руските производители става все по-трудно да пласират 
продукцията си ако не е предварително заявена под договор. Това може да ги принуди да свият производството си ако не 
настъпят промени преди изтичането на дългосрочните договори. 
За Лондонската борса за метали обаче съществува рискът от натрупване на руски метали в складовете им, тъй като няма 
къде другаде да отидат. Това е предпоставка за опасни дислокации в центъра на световната търговия с метали. 
 

 
 
„Виждаме, че сред клиентите ни няма интерес за закупуване на руски метали ако могат да избегнат такава сделка – а те 
могат“ казва Роланд Хейрингс, генерален директор на медния гигант Aurubis AG, който е част от комитета на медните 
производители. Ако металът се насочи към Лондонската борса за метали „ще бъде като фантомен актив, който оказва 
влияние на пазара заради високата си цена, но всъщност никой не го иска“. 
Бъдещето на руските метални износи е от огромно значение за световните пазари – Русия е ключов снабдител на паладий, 
никел, алуминий, стомана и мед. Цената на всички тези метали достигна най-високите си равнища в историята през март, 
въпреки че единствено стоманата е обект на директни санкции. След разговорите на европейските лидери за 
допълнителни санкции над Русия във вторник, цените на медта се вдигнаха с 0.8% до 10 556 долара за тон, едва 2.7% под 
абсолютния рекорд. 
Най-голямата медна топилна в Европа Aurubis „се опитва да се измъкне“ от договорите си с руски снабдители и подкрепя 
санкции засягащи металите. „Смятаме че в крайна сметка колкото и да платим, парите ще се озоват в грешния джоб“ казва 
Хейстингс. 
Норвежката компания за алуминий Norsk Hydro ASA заявява, че е свела договорите си с руски компании до минимум и се 
опитва да ги намали допълнително. 
Засега все още има купувачи – дори в Европа. Руски производители на метали като MMC Norilsk Nickel PJSC и United Co. 
Rusal International PJSC обикновено осъществяват продажби на годишни или многогодишни сделки с големи индустриални 
групи и по-голямата част от тези договори все още се изпълняват според източници запознати с материята. 
Търговски групи като Glencore Plc, които имат договор с Русал до поне 2024, а Trafigura Group имат дългогодишни 
взаимоотношения с Nornickel и също изпълняват договори с Русия. 
Въпреки това има доста предизвикателства. Голяма част от товарните кораби вече не обслужват руски пристанища. Ценни 
метали като злато и паладий обикновено се транспортират със самолет до Лондон или Швейцария – но сега повечето 
полети от Русия са спрени. 
Новите сделки също са малко. Glencore, който е един от най-големите търговци на руски суровини още от сделките на 
Марк Рич със Съветският съюз, обяви миналата седмица че няма да осъществява нови сделки в Русия. 
Търговците на суровини споделят, че е почти невъзможно да се намерят банки готови да финансират нови покупки на 
руски метали, дори и в Китай, който е най-големият потребител на метали в света. 
Оттук идва и дилемата за Лондонската борса за метали. 
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Производителите предпочитат да продават металите си на крайния купувач, но съществува и вариант при който металите 
се доставят на борсата. Купувачите на Лондонската борса за метали не знаят какъв метал ще получат докато не изтекат 
договорите им. 
Според тези, които подкрепят идеята за забрана на руските метали, има риск местните фирми да стоварят огромни 
количества метал в складовете на Лондонската борса, за да съберат набързо пари. Ако се окаже, че суровините на 
Лондонската борса са пълни с руски метали, които никой не иска, на борсата могат да бъдат наложени различна цени от 
тези на останалите глобални пазари. 
Trafigura вече стоварва руски метали, които не е успяла да продаде в Китай, в азиатските складове на Лондонската борса 
за метали. 
Двама от членовете на комитета на представители на медната индустрия са гласували против забрана – това са 
представителите на китайските Minmetals и IXM, търговска къща собственост на China Molybdenum Co. Те смятат, че не е в 
компетенциите на Лондонската борса за метали да налага санкции и че подобни действия биха засегнали един вече 
трескав пазар. Френският производител на кабели Nexans SA се е въздържал според източници запознати с гласуването. 
Комитетите при Лондонската борса за метали имат само консултативна роля. Но генералният директор на борсата Матю 
Чембърлейн заяви пред Bloomberg TV, че „Лондонската метална борса не иска да бъде част от финансирането на каквито 
и да било жестокости“, като добавя че борсата води разговори и с правителството. 
В момента че позицията на борсата е да не налага санкции на руските метали отвъд предвидените от правителството. 
Въпреки това ако САЩ, Великобритания и ЕС решат да санкционират търговията с метал борсата по всяка вероятност ще 
блокира всички нови доставки. 
В петък борсата взе символично решение да забрани доставките на вносен руски алуминий, мед и олово в складовете си 
в отговор на ново вносно мито, наложено от правителството на Великобритания. 
„Западният свят трябва да намери начин да използва по-малко руски метали“ казва Дънкан Хобс, директор по 
проучванията на компанията за търговия на метали Concord Resources Ltd. „Ще видим известно преразпределение на 
търговските потоци в резултат на случилото се, дори ако сраженията спрат утре.” 
 
√ Ефектите от войната започнаха да унищожават крехките "гранични“ икономики 
За много страни скокът в цените на енергията и храните ще имат последици за бюджетите, за субсидиите и за 
политическата и социална стабилност 
Последствията от войната между Русия и Украйна току-що помогнаха две от най-бедните страни в света да тръгнат към 
пълномащабни кризи, а списъкът с тези, които са изложени на риск - и опашката пред вратата на Международния валутен 
фонд - ще става все по-дълъг в бъдеще. 
Те може да са далеч от сраженията в Украйна, но оставката на кабинета на Шри Ланка в понеделник и драстичните маневри 
през уикенда на пакистанския премиер Имран Хан, за да избегне отстраняването си, показват колко далеч се 
разпространява икономическото въздействие на конфликта, пише "Ройтерс". 
Както в Шри Ланка, така и в Пакистан, тяхното дълго затаено обществено безпокойство за лошото управление на 
икономиката достигна връх, но има сериозен списък на други страни, също в опасната зона. 
Някои от тях вече бяха на ръба на дългови кризи след пандемията от COVID, а произтичащият от войната скок на цените на 
енергията и храните несъмнено влоши нещата. 
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Турция, Тунис, Египет, Гана, Кения и други, които също внасят по-голямата част от техния петрол и газ, както и основни 
хранителни продукти, като пшеница и царевица - които са поскъпнали между 25% и 40% тази година - също са изправени 
пред тежък натиск. 
Нарастващите разходи за внос и субсидиите за тези ежедневни стоки от първа необходимост вече убедиха Кайро да 
девалвира валутата си с 15% и да потърси помощ от МВФ през последните седмици. Тунис и Шри Ланка, която отдавна се 
съпротивлява, също поискаха съдействие. 
Гана, която все още не е склонна да се обърне към фонда, междувременно наблюдава спад на валутата си, докато 
Пакистан, страна, която вече има 22 програми на МВФ, почти сигурно ще се нуждае от повече, тъй като сега отново потъна 
в политически хаос. 
„Този енергиен шок със сигурност допринася за политическата несигурност в Шри Ланка и Пакистан“, каза главният 
икономист на Renaissance Capital Чарли Робъртсън, отбелязвайки го като ключов фактор както за Египет, така и за 
Гана. 
„Няма да ме изненада, ако бъдат засегнати повече държави“, добави той, цитирайки Йордания и Мароко, където 
сравнително голямите средни класи означават, че сътресения в цените на енергията могат да доведат политически 
промени. 
Глад в Африка 
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева отправи категорично предупреждение, че „войната в Украйна 
означава глад в Африка“. 
Сестринската организация на МВФ, Световната банка, също каза, че дузина от най-бедните страни в света може да изпаднат 
в неизпълнение през следващата година, което би било „най-голямата вълна от дългови кризи в развиващите се 
икономики за едно поколение“. 
Прекомерно задлъжнелите „гранични икономики“, както се нарича най-слабо развитата група държави, сега дължат 3,5 
трилиона долара - около 500 милиарда долара над нивата преди пандемията, изчислява Институтът за международни 
финанси (IIF). 
Пакистан и Шри Ланка вече са изразходвали еквивалента на 3,4% и 2,2% от своя БВП за енергия преди пандемията. В Турция 
цифрата беше дори по-висока - 6,5%, а след като цените на петрола бяха над 100 долара за барел от месеци, натискът се 
влошава. 
Всеки допълнителни 10 долара, изразходвани за барел петрол, добавят 0,3% към дефицита по текущата сметка на Турция, 
според IIF. За Ливан това е 1,3%, докато рейтинговата агенция Fitch изчислява, че цената на субсидиите за електроенергия 
в Тунис може да нарасне до над 1,8% от БВП тази година от 0,8%. 
Бунтове 
Цените на храните също са остър проблем. Те вече се увеличаваха, когато страните излязоха от блокирането, а 
повишението бе изострено в някои региони от сушите. 
Тъй като Украйна и Русия представляват 29% от световния износ на пшеница и 19% от доставките на царевица, цените им 
се покачиха с още 25%-30% тази година.  
Египет купува над 60% от пшеницата си в чужбина, четири пети от Русия и Украйна. След като обезцени валутата си и 
започна разговори с МВФ, правителството на президента Абдел Фатах ал Сиси също току-що замрази цените на хляба, за 
да ограничи неоправданите разходи за храна.  
„За много страни тези покачвания в цените на енергията и храните ще имат последици за бюджетите, за субсидиите 
и за политическата и социална стабилност", каза Виктор Сабо, портфолио мениджър на нововъзникващи пазари в 
abrdn в Лондон. 
„Ако не контролирате цените, може да имате вълнения, просто си спомнете за Арабската пролет и ролята на 
цените на храните там.“ 
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Тъй като глобалните разходи по заеми също сега нарастват бързо, тъй като големите централни банки започват да 
повишават лихвените проценти, Макс Касъл, портфейл мениджър за инструменти с фиксиран доход в Mediolanum Irish 
Operations, каза, че няколко вносители на стоки от развиващи се пазари може да нямат особен избор, освен да потърсят 
помощ. 
"Това е правилната ситуация за МВФ да се намеси в подкрепа на по-уязвимите страни - особено тези с дефицит по текущата 
сметка", каза той. 
 
3e-news.net 
 
√ 430 млн. лв. има за стартъпи в Плана за възстановяване и Фонда на фондовете 
В новия програмен период ще има специално отделени средства и за стимулиране връзката науката-бизнеса 
През Фонд на фондовете има над 280 млн. лв., а в Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили 150 млн. лв. за 
стартъпи през финансови и дялови инструменти. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на 
събитие в “София Тех Парк” с представители на повече от 20 иновативни, стартиращи компании. Те споделиха решенията, 
които предлагат на пазара и чрез които спомагат за растежа на различните сектори у нас. 
Министър Лорер посочи, че ще се стимулират още по-активно предприемачеството и стартиращите компании в новия 
програмен период. Част от средствата ще бъдат дялови инвестиции в стартъпи, като акцент в него ще бъде подкрепата за 
разрастване на вече съществуващи стартъпи. По думите му идеята е моделът на успешните български стартъпи да се 
мултиплицира, подкрепен от финансови инструменти. 
Той изтъкна, че в следващия програмен период ще се отделят средства и за стимулиране връзката между науката и 
бизнеса, което е изключително важно. "От една страна да бъдат насърчени кадрите, които създават интелектуална 
собственост, а от друга - компании, които имат нужда от академични разработки, за да създават по-умни продукти", обясни 
Лорер и подчерта, че Министерството на иновациите и растежа работи активно с образователното министерство в тази 
посока. „Поне 100 млн. лв. са заделени за технологичен трансфер“, допълни той. 
По думите му инструментите за дялово финансиране на Фонд на фондовете са традиционен източник на ресурс за развитие 
на иновациите в България. Дяловите и квазидяловите инструменти на Фонда обхващат целия цикъл от развитието на 
дадена компания. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. 
публичен ресурс, като е привлечен частен за 79 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г. 
По време на разговора с компаниите също така бяха обсъдени въпроси за развитието на технологичния сектор както в 
близкото бъдеще, така и в дългосрочен план. 
 
√ Понижение с 16.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 339.20 лв. за MWh с ден за доставка 6 
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 339.20 лв. за MWh и обем от 93 667.50 MWh с ден за доставка 6 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е спад с 16.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Изтъргуваният обем е под рекорда, отчетен с ден за доставка 29 март, но над този, регистриран с ден за доставка 28 март 
- 93 047,20 MWh. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 327.92 лв. за MWh, при количество от 49 539.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 128.50 MWh) е на цена от 350.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 305.13 лв. за MWh и количество от 3705.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 287.78 лв. за MWh (3744.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 626.96 лв. за 
MWh при количество от 3969.9 MWh. Все още висока остава и стойността, отчетена за 20 часа – 433.71 лв. за MWh (3918.8 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 244.56 лв. за MWh при количество от 3033.8 MWh. 
Спрямо стойността от 407.76 лв. (208.48 евро) за MWh за 5 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 6 април 2022 г. се понижава до 339.20 лв. за MWh (спад с 16.8 %) по данни на БНЕБ или 173.43 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 341.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 439.31 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     35,06%   2160.48 
Кондензационни ТЕЦ   39,75%   2449.07 
Топлофикационни ТЕЦ   5,57%   343.49 
Заводски ТЕЦ    2,16%   133.01 
ВЕЦ     0,13%   8.08 
Малки ВЕЦ    2,65%   163.37 
ВяЕЦ     1,33%   81.75 
ФЕЦ     12,78%   787.67 
Био ЕЦ      0,56%    34.76 
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Товар на РБ        4120.27 
Интензитетът на СО2 е 391g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ На север енергийните цени падат, докато на юг остава високи на пазар „Ден напред“ 
Румънската OPCOM затвори при цена от 174,65 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 282,87 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 174,65 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 6 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 170,10 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
179,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 320,56 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
125,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 223,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 6 април ще бъде 282,87 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 137,99 гвтч. Максималната цена ще бъде 379,48 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 236,94 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 април е 174,65 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 170,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 320,56 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч тя 
ще бъде 125,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 83 157,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 април на Словашката енергийна борса е 167,31 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 8 ч и тя ще е 320,56 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 23 ч и тя ще бъде 109,11 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 145,53 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 221,75 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 98,60 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 април е 168,38 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
169,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 68 146,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 227,88 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 125,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 121,33 евро/мвтч на 6 април. Пиковата цена ще бъде 112,46 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 474 836,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 178,43 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 60,37 евро/мвтч. 
 
√ Новият доклад на IPCC: Глобалните емисии трябва да бъдат намалени с 43 % до 2030 г., за да се намали глобалното 
затопляне с 1,5°C 
Без „незабавно и дълбоко намаляване на емисиите във всички сектори, ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C 
е недостижимо“. Това се казва в последния доклад на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC). 
Според доклада, въпреки че през 2010-2019 г. средните годишни глобални емисии на парникови газове са били най-
високи, „темпът на растеж се е забавил“ и „има все повече доказателства за действия в областта на климата“. 
Опции за "за намаляване на емисиите поне наполовина до 2030 г. има във всички сектори. Ограничаването на глобалното 
затопляне ще изисква сериозни преходи в енергийния сектор. Това ще включва значително намаляване на използването 
на изкопаеми горива, широко разпространена електрификация, подобрена енергийна ефективност и използване на 
алтернативни горива (като водород)", констатира 
Идентифицира се също така, че „при преминаване към нисковъглеродни енергийни източници – възобновяеми източници, 
ядрена енергия и изкопаеми или биоенергия с CCS (улавяне и съхранение на въглерод),  се очаква електричеството да 
стане най-разпространеният енергиен носител“. 
„Ядрената енергия трябва да играе важна роля сега, а и дългосрочно за смекчаване на изменението на климата“, заяви 
генералният директор на Световната ядрена асоциация Сама Билбао и Леон, информира world-nuclear-news. 
Според нея три са необходимите и спешни действия за максимално нарастване на този принос: 
удължаване на живота на съществуващите ядрени реактори; 
осигуряване на достъп до финансиране и рационализиране на лицензионните и регулаторните процеси за нови атомни 
електроцентрали; 
инвестиране в разработването на нови ядрени технологии, като нисковъглеродни схеми за централно отопление и 
позволяващи чисто производство на водород. 
Докладът на работната група III на IPCC „Промяна на климата 2022: смекчаване на изменението на климата“ беше одобрен 
на 4 април от 195 правителства членки на IPCC. Това е третата част от Шестия доклад за оценка на IPCC, който ще бъде 
завършен тази година. 
Намираме се на кръстопът. Решенията, които вземаме сега, могат да осигурят бъдеще, подходящо за живеене. 
Разполагаме с инструментите и с ноу-хау, необходими за ограничаване на затоплянето", каза председателят на IPCC Chair 
Hoesung Lee, цитиран от изданието. 
„Насърчен съм от действията в областта на климата, предприети в много страни. Има политики, регулации и пазарни 
инструменти, които се оказват ефективни. Ако се разширят и прилагат по-широко и справедливо, те могат да подкрепят 
намаляването на емисиите и да стимулират иновациите.“ 
Сред областите, предложени за намаляване на емисиите, докладът на IPCC предлага намаляване на потреблението на 
енергия в градовете, като ги направи по-компактни и по-проходими, както и електрифициране на транспорта – автомобили 
и автобуси, електрически скутери и велосипеди – с помощта на „енергийни източници с ниски емисии“. В доклада се казва 
също така, че за да достигне промишлеността до „нетна нула“, ще трябва да има "нови производствени процеси, 
електричество с ниски и нулеви емисии, водород там, където е необходимо, а също улавяне и съхранение на въглерод". 
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Докладът изчислява, че ако глобалното затопляне трябва да бъде ограничено до около 1,5°C, „глобалните емисии на 
парникови газове трябва да достигнат своя пик преди 2025 г. и да бъдат намалени с 43% до 2030 г. В същото време метанът 
трябва да бъде намален с около една трета". 
Според документа, глобалната температура ще се стабилизира, когато емисиите на въглероден диоксид достигнат нетна 
нула. За постигането на намаляване на затоплянето с 1,5°C това означава постигане на нетни нулеви емисии на въглероден 
диоксид в световен мащаб в началото на 2050-те, за 2°C - в началото на 2070-те. 
IPCC е органът към ООН за оценка на науката, свързана с изменението на климата. Той е създаден от Програмата на ООН 
за околната среда и Световната метеорологична организация през 1988 г., за да предоставя на политическите лидери 
периодични научни оценки относно изменението на климата, неговите последици и рискове, както и, за да предлага 
стратегии за адаптиране и смекчаване. 
 
Мениджър 
 
√ Гърция изплати дълга към МВФ две години предсрочно 
Гърция изплати две години предсрочно целия си дълг към Международния валутен фонд (МВФ), предаде „Евронюз“. 
Министърът на финансите на Гърция Христос Стайкурас зяави, че изплащането „затваря главата“, която беше започната 
през май 2010 г. 
„Това е много положително развитие“, каза Стайкурас, като добави, че така страната може да спести около 230 милиона 
евро от лихви. 
Новината дойде, след като миналата седмица кредиторите на Гърция от Европейския съюз дадоха официална зелена 
светлина за предсрочно погасяване на неизплатените заеми на стойност 1,86 милиарда евро. 
Тяхното одобрение беше необходимо, тъй като първоначалното изискване беше предсрочните плащания от МВФ да се 
извършват успоредно с тези към европейските кредитори. 
Между 2010 и 2018 г. Гърция изиска три международни спасителни програми от Европейския съюз и МВФ на обща стойност 
над 260 млрд. евро, за да предотврати фалит. 
На този фон последователни гръцки правителства бяха принудени да приложат болезнени бюджетни съкращения и да 
увеличат данъците, което доведе до скокана безработицата и бедността. 
Въпреки излизането си от спасителната програма през 2018 г., гръцките разходи остават под засилено наблюдение от 
страна на европейските кредитори. 
Миналата седмица Европейският механизъм за стабилност също добри изплащането от Гърция на задължения от 2,65 
млрд. евро по кредити, взети преди създаването на европейския спасителен фонд. 
 
√ Еврото падна под прага 1,09 долара 
Курсът на еврото днес отстъпи под прага от 1,09 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация.  
Единната европейска валута в междубанковата търговия във Франкфурт днес се разменяше за 0,0891 долара.  
Европейската централна бака определи вчера референтен курс от 1,0969 долара за едно евро.  
 
√ Спад на борсите в Европа въпреки добрите данни за бизнес активността в еврозоната 
Европейските акции записаха предимно понижения в ранната търговия във вторник, предаде Ройтерс. В същото време 
покачването на цените на петрола заради перспективата за нови санкции срещу Русия подкрепи акциите на компаниите 
от енергийния сектор. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,28 пункта, или 0,06%, до 462,47 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
завърши трета поредна сесия в зеления сектор, следвайки повишението на общия индекс SXEP на петролните и газови 
компании с 0,53%. 
Немският показател DAX се понижи с 32,06 пункта, или 0,22%, до 14 486,1 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 записа спад от 13,71 пункта, или 0,18%, до 7 545,21 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 68,56 пункта, 
или 1,02%, до 6 662,81 пункта.  
„Фокусът днес ще бъде разделен между нарастващите цени на петрола, подпомагащи енергийните акции, и инфлацията“, 
каза Дани Хюсън, финансов анализатор в AJ Bell. 
„Всички обаче мислят за това какво следва по отношение на санкциите срещу Русия и ще има ли смислени дискусии за 
забрана на европейския внос на руски петрол и въглища“, добави той. 
Европейският съюз най-вероятно ще представи нов кръг от санкции срещу Русия тази седмица, като подобен ход планират 
и от САЩ. 
На пазара се отразиха и данните за бизнес активността в еврозоната. Според проучването на IHS Markit oбщият индекс на 
мениджърите по покупките (PMI) в еврозоната е достигнал 54,9 пункта през март, което е малък спад в сравнение с нивото 
от 55,5 пункта през февруари. Индексът обаче продължава да е доста над границата от 50 пункта, която разделя растежа 
от свиването. 
Индексът STOXX 600 се възстанови с около 14% от най-ниските нива след началото на руската инвазия в Украйна, но все 
още е на червено с около 5% за годината. 
Френският бенчмарк CAC 40 се е понижил с около 6% от началото на годината. 
Според прочуванията на общественото мнение във Франция президентът Еманюел Макрон е фаворит да спечели втори 
мандат на президентски избори в два тура на 10 и 24 април, макар крайнодесният кандидат Марин льо Пен да скъсява 
изоставането си. 
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Акциите на Aareal Bank поскъпнаха с 3,69%, след като група, която опитва да придобие германския кредитор за 2,2 млрд, 
долара, заяви ,че подсигурила ангажимент от акционерите за търг на около 37% от акциите, след като отново повиши 
офертната си. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси записаха ръст в понеделник, след като търговците се отърсиха от страховете от 
рецесия и инвестираха в технологични акции, които поевтиняха през първото тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 103,61 пункта, или 0,3%, до 34 921,88 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 36,78 пункта, или 0,81%, до 4 582,64 пункта.  Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 271,05 пункта, или 1,9%, до 14 532,55 пункта. Индексът бе в меча територия (спад с 20% в 
сравнение с рекордния връх) по-рано тази година, но успя да излезе от нея и вече е само на 10% под последното си 
рекордно ниво. 
Технологичните акции, които бяха сред най-тежко пострадалите от разпродажбите през първото тримесечие, записаха 
повишения в понеделник. 
Акциите на Twitter поскъпнаха с 27,13% на фона на новината, че главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е 
придобил 9,2% пасивен дял в компанията. Това бе най-големият скок на акциите на Twitter от първичното публично 
предлагане на компанията насам, като инвеститорите спекулират, че ходът на Мъск може да бъде последван от пълно 
изкупуване на акциите на компанията или от други големи промени в нея. 
Силен резултат постигна и самата Tesla, чиито акции поскъпнаха с 5,6%, след като тя отчете рекордни доставки на 
електрически автомобили през първото тримесечие на годината. 
Цените на книжата на Apple, Amazon, Alphabet и Nvidia се повишиха съответно с 2,37%, 2,93%, 2,01% и 2,43%. 
Инвеститорите се отърсиха от някои опасения за предстояща рецесия, въпреки че ключова секция на кривата на 
доходността между 2 и 10-годишните облигации продължава да е обърната, след като в четвъртък бе регистрирана първата 
инверсия от 2019 г. насам. Доходността на 5-годишните банкноти също е над тази на своя 30-годишен аналог. 
„Това вероятно означава, че е часовникът е започнал да отмерва времето до потенциалната рецесия. Добрата новина е, 
че обикновено минават няколко години преди настъпването на рецесията“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. 
Междувременно цената на американския суров петрол се повиши и отново се върна над прага от 100 долара за барел, 
докато инвеститорите продължават да следят развитието на ситуацията в Украйна. Германският канцлер Олаф Шолц каза 
в неделя, че западните държави ще наложат допълнителни санкции на Русия през следващите дни. 
Повишения в Азия 
Основните индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във вторник, след като  Австралийската 
централна банка остави лихвите си без промяна, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 51,51 пункта, или 0,19%, до 27 787,98 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 1,3 пункта, или 0,05%, до 2 759,2 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 14,2 пункта, или 0,19%, до 7 527,9 пункта. Във вторник Австралийската централна 
банка обяви решението си да запази основния си лихвен процент при ново от 0,1% 
Пазарите в континентален Китай и Хонконг останаха затворени по случай национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,07 пункта, или 0,64%, до 640,27 пункта. BGBX40 се повиши с 0,26 пункта, или 0,18%, до 147,20 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,22 пункта, или 0,30%, до 746,56 пункта. BGREIT се повиши с 0,57 пункта, или 0,32%, до 176,09 пункта. 
 
√ Американският търговски дефицит се задържа близо до рекордното си ниво 
Дефицитът по външната търговия на САЩ през февруари е отстъпил минимално от рекордното си равнище, предаде 
Ройтерс. Данните сочат, че търговията е продължила да възпрепятства икономическия растеж през първото тримесечие.  
Търговският дефицит е намалял с минималните 0,1 на сто до 89,2 млрд. долара. Преразгледаните данни за декември сочат 
рекорден дефицит от 89,2 млрд. долара спрямо първоначално обявените 89,7 млрд. долара.  
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха ниво на показателя от 88,5 млрд. долара.  
 
√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като започнаха деня със спад, тъй като заплахата от нови 
санкции срещу Русия повиши опасенията за доставките и засенчи притесненията за по-слабо търсене на фона на скока на 
запасите от суров петрол в САЩ и локдауна в Шанхай, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,48 долара, или 0,45%, до 107,1 долара за барел, докато, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,25 долара, или 0,25%, до 102,2 долара за барел. 
Съединените щати и техните съюзници подготвят нови санкции срещу Москва заради убийствата на цивилни в Северна 
Украйна, които президентът Владимир Зеленски определи като „военни престъпления“. Русия отрича да е нападала 
цивилни. 
„Отново нарастват опасения относно ограничаването на доставките, тъй като САЩ и Европа засилват санкциите срещу 
Русия“, каза Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
Предложените санкции на ЕС, които 27-те държави-членки на блока трябва да одобрят, включват забрана на вноса на руски 
въглища и забрана за влизане на руски кораби в пристанищата на страните от блока. Великобритания също така призова 
страните от Г-7 и НАТО да се споразумеят за график за постепенно прекратяване на вноса на петрол и газ от Русия. 
Нарастващите опасения за предлагането изтриха по-ранния спад на цените поради по-силния долар, което прави петрола 
по-скъп за притежателите на други валути. 
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Междувременно Американския петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол и дестилати в САЩ са нараснали 
през миналата седмица, докато тези от бензин са се понижили. Според данните на АПИ запасите от суров петрол са се 
увеличили с 1,1 млн. барела през седмицата, завършила на 1 април. Прогнозите на анализаторите бяха за спад от 2,1 млн. 
барела. 
Притесненията в търсенето се засилиха, след като властите Китай удължиха локдауна в Шанхай, за да обхване всички от 26 
милиона души, живеещи във финансовия център. 
„По-силният долар, увеличаването на запасите от суров петрол в САЩ и притесненията относно по-слабото търсене в Китай 
усилиха натиска  върху цените в ранната търговия“, каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията в 
Nissan Securities. 
„Цените на петрола вероятно ще останат на ниво от около 100 долара за барел за известно време на фона на опасения за 
търсенето и очакване да няма конфликт в Близкия изток по време на мюсюлманския пост за Рамазан“, каза той. 
Междувременно държавите-членки на Международната енергийна агенция (IEA) все още обсъждат колко петрол да 
освободят от резервите си, като според източници на Ройтерс решението ще бъде взето в следващите дни. 
 
Cross.bg 
 
√ Петков за F-16: Нека САЩ направят оферта, ние ще я оценим 
Премиерът Кирил Петков коментира новината, че САЩ ще доставят самолети F-16 на България през 2025 г. 
„Нека правителството на САЩ даде оферта, която след като ние получим, ще оценим, ще решим коя е най-добрата 
стратегия за нас на база на тази оферта. Днешната стъпка е просто рамковата позиция на американската държава. В 
момента още нямаме оферта, не знаем какво се предлага. Каквото и да направи българското правителство, ще направи 
много по-добра и детайлна оценка на предложенията, ще види всички възможности, ползи, допълнителни ефекти, преди 
да вземе такова решение. Последният път българското правителство е взело решението на крак, което за мен не е 
правилният начин”, каза министър-председателят. 
На въпрос от журналисти един или двама кандидати за гуверньор на БНБ има управляващата коалиция, Петков заяви: „Аз 
лично подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров. Той е по-добрата номинация”. 
„Чрез актуализацията на бюджета трябва да направим държавния сектор по-ефективен и да възнаградим по-
продуктивните хора, които работят там. Мислим и за актуализация на пенсиите. Знаете, българското правителство няма 
пари – ние взимаме  от частния сектор и преразпределяме”, допълни премиерът. 
Петков не скри, че България е в криза, но уточни, че тя съществува заради войната в Украйна. 
„Намаляването на газоподаването от Русия дава възможността цената на газа да се повиши многократно. Това вдига 
цената и на газа, и на тока в България, което се отразява на една внесена инфлация”, обясни министър-председателят. 
По думите му България е напреднала много с Плана за възстановяване и развитие, а председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен идва у нас с финалния проект на Плана. 
 
√ Делегация, ръководена от министъра на околната среда, водите и горите на Румъния, беше на посещение в България 
Вчера министър Борислав Сандов и Барна Танцош, министър на околната среда, водите и горите на Румъния, проведоха 
официална двустранна среща по покана на българската страна. 
В хода на разговорите между двамата министри бяха обсъдени широк кръг от въпроси, свързани със справянето с 
последиците от изменението на климата и прехода към въглеродна неутралност, трансграничното управление на 
съвместните акватории на река Дунав и Черно море, опазването на биоразнообразието, управлението на защитени 
територии и подобряването качеството на въздуха в пограничните райони. 
Министър Сандов запозна румънския си колега с мерките, които страната ни ще предприеме за намаляване на 
въглеродните емисии и достигане на въглеродна неутралност до 2050 г., които включват и иновативни зелени технологии. 
Той каза още, че е важно България и Румъния да работят заедно в разработването на съвместни мерки за борба с процесите 
на опустиняване, които застрашават региона на Добруджа през последните години, вследствие от изменението на климата 
и изсичането на горите. 
От своя страна министър Танцош отбеляза, че при постигането на новите по-амбициозни цели за намаляване на емисиите, 
включително и при преговорите по Пакета “Подготвени за цел 55%“ (Fit for 55), е от особено значение да бъдат отчетени 
националните специфики на отделните държави, за да се осигури справедлив, устойчив и социално приемлив преход. 
По темата за управлението на водите двамата министри се обединиха около необходимостта в най-кратки срокове да бъде 
проведено заседание на Работна група „Черно море“, която е част от Смесената комисия за управление на водите, 
създадена в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на управлението на водите от 2005 г. 
Министър Танцош представи предизвикателства, пред които е изправена страната му във връзка с нерегламентираното 
изгаряне на стърнища. Той увери българската страна, че съвместно с румънското Министерство на земеделието търсят 
начини за прекратяване на тази вредна практика, която води не само до негативни последици за качеството на въздуха, но 
и до загуба на човешки животи.  
Конкретните мерки, които двамата министри набелязаха, са: обмен на опит и добри практики за борба с процесите на 
опустиняване на територията на двете страни; обмен на знания при разработката на иновативни зелени технологии; 
определяне на график за провеждане на срещи между работните групи на Смесената комисия за управление на водите; 
обмен на опит между териториалните инспекции по околната среда на двете страни по отношение управлението и 
опазването на гранични защитени територии и зони; засилване на сътрудничеството между регионалните инспекции по 
отношение на мерките за опазване на чистотата на въздуха в пограничния район и провеждането на съвместни проверки 
на територията на двете страни. 
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Двамата министри взеха участие и в конференцията „Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към 
устойчивото бъдеще“, организирана от Коалиция “За зелен рестарт” в партньорство с Представителството на Европейската 
комисия в България. Участниците в събитието обсъдиха прехода към нулеви нетни емисии, прилагането на Зелената сделка 
и нейното значение за развитието на България и Европа.  
 
√ Йорданова: Не очаквам този състав на ВСС да освободи Гешев 
Нямам илюзии и не мога да кажа, че очаквам този състав на Висшия съдебен съвет да освободи предсрочно главния 
прокурор. Това каза правосъдният министър Надежда Йорданова в студиото на Нова телевизия "Здравей, България". 
Според главния прокурор Иван Гешев е ясно, че исканата му оставка представлява координирана атака срещу съдебната 
власт, и в частност срещу прокуратурата, от страна на изпълнителната власт. Правосъдният министър видя в това опит да 
се измести фокусът на дискусията. 
На 12 април във ВСС ще се коментират сигнали, които правосъдният министър е внесъл по отношение работата на 
прокуратурата. Дали те ще доведат до предсрочното прекратяване правомощията на Иван Гешев, Йорданова коментира, 
че няма илюзии и не може да каже, че очаква този състав на Висшия съдебен съвет да освободи предсрочно главния 
прокурор. Необходими са 17 гласа, а голяма част от лицата във ВСС са на лица, които дължат кариерата си на Иван Гешев”. 
Според нея е възможно мандатът на главния прокурор да продължи по-дълго от нейния на министър на правосъдието. 
По думите на правосъдния министър голяма част от сигналите в прокуратурата се държат „на трупчета”. Прикриват се, а 
без реално разследване не можем да стигнем до справедливост, подчерта тя. 
Йорданова коментира и започващата проверка от Специализираната прокуратура на арестите, които бяха извършени на 
знакови лица в ГЕРБ – Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов. 
Разбирам опитите на ГЕРБ да попречат на разследването на факти и обстоятелства, свързани с лидера им, но очаквам 
Спецпрокуратурата да действа бързо и обективно, каза още министърът на правосъдието и коментира казуса „Жоси”. 
Той беше изцяло изключен като недопустим от членовете на ВСС. В него ме притеснява това, че се отказва да се разследват 
фактите и обстоятелствата в дълбочина, подчерта Йорданова. 
Що се отнася до промените в съдебната система, за които тя е критикувана, че се бави, министърът обясни, че е разбираемо 
общественото нетърпение, но тези промени зависят както от воля, така от институционална рамка, процедурните правила 
и материалния закон. Надежда Йорданова увери, че се работи по всички елементи. 
 
√ Пеканов за Плана за възстановяване: Имаме ограничен ресурс за завод за батерии 
Поздравявам правителството, че успя да приключи преговорите за Плана за възстановяване и устойчивост, с което ще 
започне и реализацията му. Председателят на ЕК посещава всички държавите членки, когато технически планът е 
завършен”, посочи бившият вицепремиер Атанас Пеканов в BTV „Тази сутрин“. Според него планът е с цел дългосрочни 
инвестиции в държавата, затова не е проблем, че се е забавил, но като предизвикателство определи бързото въвеждане 
на реформите. 
Голяма част от тях изискват законодателни промени, които още в следващите седмици трябва да бъдат приети, каза 
Пеканов. По думите му има сериозни аргументи срещу проекта за завод за батерии: “Ние сме сметнали, че имаме 
ограничен ресурс и тази идея не е най-приоритетна”. 
Чувах скептицизъм от много експерти за тази идея. Не съм специалист в тази област, но съм се осланял на експертите. Не 
знам дали трябва да се влагат ролкова много средства в това, каза Пеканов. 
Бившият вицепремиер отбеляза, че идеята за завода е дошла от Министерството на финансите, ръководено от Асен 
Василев. 
Що се отнася до критиката за идеята за газови пароцентрали, Пеканов отбеляза, че тя е била предложена от 
Министерството на енергетиката и защитена пред ЕК. 
Пеканов припомни, че се е борил за по-дълъг период на закриване на въглищните централи. ЕК в момента заради войната 
в Украйна е малко е по-гъвкава за стъпките, които трябва да предприемем, за да изпълним Зелената сделка. 
По темата за отчетността на главния прокурор и за закриването на въглищните централи ние не искахме да отстъпим и да 
оставим тежко наследство, завърши бившият вицепремиер. 
 
√ Експерти: Годишната инфлация ще бъде по-висока от заложената 
От Министерството на финансите прогнозират годишна инфлация над 10% и ускорен ръст на цените до септември. Според 
експерти това ще забави икономическия растеж. В публикуваната пролетна макроикономическа прогноза МФ посочва, че 
войната в Украйна е променила икономическите перспективи за България. Очаква се по-нисък растеж на икономиката за 
тази и следващата годината. Принос за повишената инфлация ще имат храните, чието поскъпване ще достигне до 16.4% 
през декември. Повишението в цените на горивата се очаква да достигне 25.1% в края на годината. 
Още когато приеха бюджета беше ясно, че макрорамката му не става за нищо. Това си пролича и от дебатите в Народното 
събрание. Факт е, че войната също много ускори нещата, заяви журналистът Петър Илиев в студиото на „Здравей, 
България”. У нас обикновено има две официални инфлации. Едната е по индекса на потребителските цени – по него, без 
войната, достигнахме 10% през февруари на годишна база. Другата е по хармонизирания индекс на потребителските цени 
– това е европейският индекс. При него цените за комунални услуги са с по-малка тежест, отколкото при индекса на 
потребителските цени. За България този индекс е по-релевантен, обясни той. 
По думите му разликата между двата индекса е 2,5%. Това е страшно много. Ако войната не приключи до средата на 
годината, средната годишна инфлация у нас може да бъде 18%, посочи Илиев. 
Темата коментира и бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев. Мисля, че инфлацията наистина ще 
бъде по-висока от това, което е заложено, категоричен бе той. Неяснотите по Плана за възстановяване също продължават. 
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Това, че Фон дер Лайен идва лично да преговаря с нашето правителство, със сигурност означава, че в него ще има някакви 
доуточняващи въпроси, коментира Керемедчиев. 
Според него войната няма да доведе до липса на стоки. Ще продължаваме да употребяваме газ, бензин и зърно, но те ще 
бъдат на много по-високи цени, добави той. 
 
√ Стоян Панчев: Трябва да се работи с потребителите, които имат проблеми с растящите сметки 
В предаването „Още от деня“ по БНТ Стоян Панчев, каза че кризата е очаквана, беше ясно, че министерството на финансите 
подценява инфлацията дори преди войната – БНБ още преди да е ясно за войната, беше предвидила по-висока инфлация 
спрямо тази на министерство на финансите. „Както виждаме доближаваме се до прогнозите на БНБ. Министерство на 
финансите предпочита това да бъде прогнозата, това е пожелателна, не реалистична прогноза“. 
Тази инфлация в голяма степен е вносна, така че първият начин, по който би трябвало да се работи е балансиране на 
бюджета, смята Панчев. „Но правителството е планирало доста голяма капиталова програма и това става трудно. Оттам 
нататък може да се действа директно към цените. Моето мнение е, че намаляването на данъците, на ДДС е една мярка, 
която се прави в много страни в Европа. На някои места правят тавани на цените, аз не съм съгласен с това, но може би 
може да се намали ДДС на такива продукти, които потребителите купуват повече“. 
Повечето мерки в това правителство са си леви, категоричен е Панев. „Единствено ваучерната програма е дясна мярка, 
постигаща леви цели.“ 
Трябва да се следят пазарите на ел. енергия, заяви Панев. „Имаше голям пик в началото, сега в последните дни имаше 
спад. Наистина трябва да се работи с тези потребители, които имат проблеми. Например пенсионерите трябва да се работи 
с директно подпомагане към тях. Същото и за бизнеса, но раздаването на пари с широка ръка не бива да се случва. 
Помощите трябва да бъдат концентрирани там, където има нужда, такъв бизнес например са болниците“. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След зверствата в Буча: Ще се стигне ли до мир между Русия и Украйна? Анализ на бившия министър на 
отбраната Ангел Найденов и дипломата Стефан Тафров; 

- На живо: Защо топовните салюти в чест на президента на Албания стреснаха столичани; 
- Kрие ли рискове за пациентите идеята за премахване на личните лекари; 
- Директно от плажа на Синеморец – кой разора дюните; 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Какви са причините за инцидента с камион на въоръжените сили, при който загинаха двама души, а няколко бяха 

ранени?; 
- След стартираната процедура от ВСС - ще се стигне ли до предсрочно прекратяване на мандата на главния 

прокурор? Разговор с министъра на правосъдието Надежда Йорданова; 
- Защо кола и пешеходци затънаха в пресен бетон на столичен булевард? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 66,13 лв. на месец харчат домакинствата от спестявания, за да преживяват; 
в. Труд - Двойни цени за Великден; 
в. Телеграф - Българи тестват нови лекарства; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 3 млрд. лв. за още 8 нови F-16 делят Румен Радев от правителството; 
в. 24 часа - ЕРБ удържа 22,1 % и пак е първи - лудостта на цените дръпна властта. Кирил Петков остава №1 по рейтинг 
обаче; 
в. Труд - Провал на Василев за нов дълг за 500 млн. лв.; 
в. Труд - Проверяват управници заради акцията срещу Бойко Борисов; 
в. Телеграф - Пазим сами небето си от 2030 г.; 
в. Телеграф - Анкета на Телеграф установи: Великденската добавка отива за разсад и агнешко;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Радка Аргирова, дмн, вирусолог, съветник на премиера Кирил Петков по въпросите на пандемията: 
Нова COVID вълна, но по-лека - след Великден или в края на септември; 
в. Труд - Финансистът доц. Емил Хърсев пред "Труд": Инфлацията е резултат от природни феномени и политически 
процеси; 
в. Телеграф - Димитър Диачев, изпълнителен директор на центъра за градска мобилност: Парите от синя зона отиват 
изцяло за транспорта на София; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Что такое хорошо и что такое плохо; 
в. Труд - Наливат 1,6 милиарда лева от ЕС на Прокопиев и китайци; 
в. Телеграф - След Великден остава само споменът. 
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√ Предстоящи събития в страната на 6 април 
София 

- Премиерът Кирил Петков е домакин на посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен в София на 7 април, четвъртък. В рамките на визитата си Урсула фон дер Лайен ще потвърди подкрепата 
на ЕК за българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). У нас председателят на ЕК ще проведе срещи с 
премиера Кирил Петков и членове на Министерския съвет, както и с представителите на политическите партии в 
управляващата коалиция. Предвидена е пресконференция. Програмата включва също посещение в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, който е един от бенефициентите по ПВУ. По време на визитата си във 
висшето училище Урсула фон дер Лайен ще се запознае с проекти на иновативни компании 

- От 9.00 часа в сградата на КНСБ на пл. "Македония" 1, зала "Европа" ще се проведе конференция, посветена на 
необходимостта от ратифициране на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на колективното договаряне 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание 
- От 10.00 до 19.30 часа във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Дукатска планина“, кв. „Център“ се налага 

спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района между 
ул. „Лайош Кошут“, ул. „Шандор Петьофи“, ул. „Св. Иван Рилски“ и бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“. 

- От 10.00 часа в иновационен форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк ще се проведе Българо-косовски IT 
бизнес форум 

- От 11.00 часа Изпълнителна агенция по горите организира празник за децата на сцената в Борисовата градина в 
София. Предвидени са много забавления и лесовъдски игри заедно с горските педагози на Изпълнителна 
агенция по горите и Дирекцията на Природен парк „Витоша“. 

- От 13:00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 представители на партията ще дадат 
пресконференция. 

*** 
Благоевград 

- От 13.00 часа младежи доброволци, участващи в проекти по две от програмите за териториално сътрудничество, 
ще чистят парк „Ловен дом“ в Благоевград. Събитието се провежда по линия на транснационалната екологична 
инициатива „Заедно можем“, финансирана от Европейската комисия 

*** 
Видин 

- В 9.30 ч. заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще бъде гост на ДГ "Славейче" и ще се включи 
в тазгодишния Маратон на четенето 

*** 
Габрово 

- От 14.00 часа в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово ще започне пресконференция с Христо Мутафчиев – 
председател на Съюза на артистите, и Петко Койчев – директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово 

*** 
Кюстендил 

- От 11.00 часа при Братска могила на загиналите (Гробищен парк, гр. Кюстендил) ще бъдат отбелязани 81 години 
от Бомбардировките над Кюстендил. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

