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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Правителството одобри промяна в Надзорния съвет на НОИ 
Заместник-министърът на здравеопазването е новият член на Надзорния съвет на осигурителния институт 
Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Любомир Бакаливанов за член на Надзорния съвет 
на Националния осигурителен институт. Той ще замени досегашния представител на министерството Георги Йорданов. 
По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на 
работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително 
е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. 
Ето и състава на Надзорния съвет на осигурителния институт: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа" 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика 
Станимир Цоцов - Българска търговско-промишлена палата 
ЧЛЕНОВЕ: 
4. Георги Гьоков - Министерство на труда и социалната политика 
5. Милена Кръстанова - Национална агенция за приходите 
6. Любомир Бакаливанов - Министерство на здравеопазването 
7. Росица Спасова - Министерство на финансите 
8. Йордан Татарски – Министерство на икономиката и индустрията 
9. Любомир Йосифов - Министерство на образованието и науката 
10. Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България 
11. Мария Минчева – Българска стопанска камара 
12. Стефан Василев - Асоциация на индустриалния капитал в България 
13. Румяна Георгиева - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
14. Проф. Нено Павлов - Съюз за стопанска инициатива 
С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС: 
Ивайло Иванов - управител на НОИ. 
 
Еlectrical-bulgaria.com 
 
√ БАСЕЛ организира хибридно събитие за дуалната система на обучение 
На 14 април 2022 г. от 10:00ч. Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) съвместно със 
Стопанската камара на Австрия в България и Българо-швейцарската търговска камара организира мероприятие на тема 
"Дуално обучение". 
Събитието ще бъде хибридно, т.е. желаещите да участват ще могат да се включат присъствено в заседателната зала на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в София или онлайн. За целта е необходимо да се регистрират 
на е-мейл: basel@basel.bg. 
Дуалната система на обучение е начин, по който фирмите участват в обучението на своите бъдещи квалифицирани кадри. 
В дуална форма компаниите имат възможност да подпомогнат изготвянето на учебни планове и програми, за да са 
съобразени с нуждите на бизнеса, както и да обучат и приобщят учениците в подходяща възраст към своя профил и 
фирмена култура, посочват от БАСЕЛ. 
Програмата на събитието включва представяне на дуалната система на обучение и австрийския проект "Дуално обучение 
в България", швейцарската подкрепа за дуалното обучение в България и примери от практиката. Предвидена е и 
възможност за задаване на въпроси. 
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БНТ 
 
√ Санкции върху петрол и газ от Русия? Готова ли е България да плати цената? 
България е готова да се откаже от доставките на руски нефт и газ, в случай, че Европейският съюз наложи такива санкции 
на Русия. Това заяви финансовият министър Асен Василев след вчерашното заседание на Министерския съвет. 
Енергийният министър Александър Николов обаче обясни, че страната ни все още не е решила дали е готова да плати 
високата цена за това. По думите му синьото гориво ще поскъпне с 40% в случай, че бъде сменен изцяло доставчикът. 
При ембарго на петрола увеличението на горивата би било с между 30 и 40 стотинки на литър, прогнозират от бранша. 
България се подготвя за евентуално ембарго на вноса на нефт, газ и въглища от Русия. 
"Ние сме подготвени за такова ембарго от гледна точка на икономическата и енергийната система. Специално за 
газа можем да осигурим пълното потребление на страната даже и при спиране на доставки от руска страна, за 
петрола също имаме разговори доста подборни с "Лукойл", каза Асен Василев. 
По-късно енергийният министър уточни пред депутати в ресорната комисия обаче, че цената за това може да се окаже 
висока. 
"Всички посочени алтернативи за заместващи, тъй като са свързани с по-висока цена, тази по-висока цена зависи от 
пазарния контекст, но към момента в най-добрия сценарии би означавало поскъпване на горивото с около 40%, ако се 
заменят изцяло доставките от "Газпром Експорт". За съжаление за да е ясно на всички, за да е ясно на всички граждани 
всяка една агресивна и тежка трансформация е свързана с определена цена", каза Николов. 
За разлика от газа, при петрола енергийният министър не очаква да има проблеми, ако се наложи ембарго, защото 
фирмата собственик на "Лукойл Нефтохим" е швейцарско дружество. 
"Нямаме проблем и не мисля, че следва да се рисуват сценарии, които са катострафични за излишно създаване на 
напрежение в тази и без това усложнена обстановка", каза той. 
От бранша потвърдиха, че рафинерията ни може да работи с други видове нефт, но цената на бензина и дизела ще скочи.  
"Едно ембарго на руския петрол, на практика ще означава за България едно повишаване на  цените на горивата, поне 
според нашите изчисления това ще бъде в рамките на 30 и 40 стотинки", каза Светослав Бенчев от БПГА. 
Според Българската петролна и газова асоциация най-вероятни алтернативи на руския петрол са иракски и венецуелски 
нефт. 
"Това ще отнеме известно време, защото не е като да си купиш килограм сирене в магазина, необходимо е 
предоговаряне на условията", каза Бенчев. 
Според енергийни експерти, България не трябва да се присъединява към решението на Европейската общност за налагане 
на ембарго за внос на руски горива. 
"Това е абсурд, това е в конфликт с националната сигурност, това би било апокалипсис за всички индустрии, на 
енергетиката", каза ", каза Иван Хиновски. 
Налагането на ембарго обаче не е невъзможно, въпреки че не е икономически изгодно за Европа. 
"Очевидно много неща, които смятахме за невъзможни до преди няколко месеца, станаха възможни, така че не бих 
изключил такава възможност. Макар че все още подобни идеи са на ниво обсъждане, преговори и нищо не е ясно на 
този етап и ситуацията може да се промени много бързо", каза Калоян Стайков. 
Стайков припомни, че Германия вече се е обявила против налагането на ембарго над вноса на руски природен газ, така че 
може и да не се стигне до там. 
 
√ Министър Сербезова: Посрещаме 7 април с надеждата, че най-трудните моменти са останали зад гърба ни  
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова отправи приветствие към всички служители в сферата на 
здравеопазването по повод днешния им професионален празник. 
Ето и целия текст на приветствието на министъра: 
УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ, ЗЪБОЛЕКАРИ, ФАРМАЦЕВТИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И РАБОТЕЩИ В 
ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 
За мен е чест да ви поздравя по повод Световния ден на здравето – 7 април. В България над половин век отбелязваме тази 
дата и като професионален празник на всички медицински специалисти и работещи в областта на здравеопазването. 
През последните 2 години обаче честването му премина под знака на COVID-19 – глобалното предизвикателство, което 
неизбежно засегна и нашата страна. Празничното настроение отстъпи пред тежестта на изпитанието, пред което бяха 
поставени всички сфери на социално-икономическия ни живот и най-вече здравната. Независимо от професионалната си 
област, никой от нас не беше подготвен за това, пред което ни изправи тази нова и непозната реалност. Въпреки това на 
фона на множеството неизвестни, погледът на целия свят беше вперен именно в медицинските специалисти. И точно в 
тази сложна ситуация вие – българските лекари, зъболекари, фармацевти, професионалисти по здравни грижи и всички, 
работещи в областта на здравеопазването, оправдахте очакванията и отново доказахте, че здравето на нацията ни е вашият 
най-висш приоритет. За да го опазят, повечето от вас оставиха на заден план семействата и личните си интереси и застанаха 
на първа линия в борбата срещу COVID-19, а за съжаление немалка част загубиха живота си. Заради тяхната саможертва и 
заради усилията, които всички вие полагате ден след ден, спасявайки живота на своите пациенти, обществото ни ви дължи 
дълбокото си признание. За пореден път осъзнахме колко важна, отговорна и рискована е работата ви и оценихме по нов 
начин значението на здравето не само за всеки човек, но и за цялото ни общество. 
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Убедена съм, че благодарение на професионализма, волята и всеотдайността ви днес посрещаме 7 април с надеждата, че 
най-трудните моменти са останали зад гърба ни. Имаме опита, знанията и възможностите, които в началото ни липсваха. 
Сигурна съм, че каквото и да ни очаква занапред, вече сме по-подготвени и по-силни. Дължим го на вашия ежедневен труд 
през изминалите две години и на неизчерпаемата сила на духа, която сте проявявали винаги, въпреки несъвършенствата 
на здравната система. Да ги изгладим е наша обща цел. Знам, че проблемите, трупани с години, са много, но можем да ги 
решим в конструктивен диалог и взаимна подкрепа. В тази връзка започнахме преговори, в края на които се надявам да 
получите достойното заплащане, което доказахте, че заслужавате и което да ви мотивира да продължите да работите в 
нашата страна. 
Не на последно място искам да ви кажа, че никога не съм спирала да вярвам във вас, в отличната ви професионална 
подготовка и огромен потенциал. Сигурна съм, че във вашите ръце българското здравеопазване има бъдеще и ще направя 
всичко възможно, за да го осигурим както на вас, така и на българските граждани. 
Бъдете здрави! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 
√ Външният министър на Украйна участва в среща на първите дипломати в НАТО 
Втори ден продължава срещата на външните министри на страните от НАТО. 
Основен акцент в разговорите днес ще бъде руската инвазия в Украйна. В срещата участва и украинският външен министър 
Дмитро Кулеба. 
"Добре дошъл в НАТО, Дмитро. Нека започна с това колко се възхищаваме на вашия кураж и лидерство - Вие лично и 
правителството на Украйна, народът на Украйна и разбира се смелостта на украинските въоръжени сили. Това, 
което правите всеки ден, изправяйки се срещу руската агресия, вдъхновява целия свят. Съюзниците от НАТО 
предоставят подкрепа на Украйна от много години, участвайки в обучението на украинските сили. Сега съюзниците 
предоставят техника и оборудване, за да можете да упражните правото си на самозащита. Има спешна нужда от 
допълнителна помощ за Украйна", заяви Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО.  
 
√ Специално пред БНТ: Президентът на Албания за сигурността на Балканите и разширяването на ЕС 
Доверието в ЕС, както и растежът и консолидацията на демокрациите от Западните Балкани са гаранцията срещу руското 
влияние в региона - това мнение изрази в специално интервю за "Светът и ние" президентът на Албания Илир Мета. 
Как оригиналната архитектура на сигурността на Балканите се променя след нахлуването на Русия в Украйна? 
Илир Мета: Смятам, че цялата глобална архитектура на сигурността ще се промени и адаптира след тази непровокирана и 
неоправдана агресия на Русия срещу Украйна, тъй като това е ужасен прецедент, предизвикан от много важен 
международен участник на международната сцена, постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Европейската 
архитектурна сигурност, разбира се, ще се приспособи към тази реалност. Много държави, в това число НАТО, ще нагодят 
своите политики в сферата на отбраната и сигурността. Балканите, и по-специално Западните Балкани, също са част от това 
адаптиране към новата ситуация. 
За щастие, Албания, Северна Македония, Черна гора са членки на НАТО. Също така други държави са част от партньорство 
с НАТО и Обединението и всички държави от Западните Балкани имат интерес да станат членки на ЕС. Те са длъжни да 
съгласуват своята външна политика с тази на Европейския съюз. Затова съм уверен, че Балканите са оставили най-лошото 
за гърба си. Трябва да не приемем постигнатото за даденост, а да се грижим за запазването му и за консолидирането му, 
да работим заедно, за да останем един безопасен регион, не само от гледна точка на сигурността, но и привлекателни за 
едно по-бързо и устойчиво развитие и да се възползваме положително от тази ситуация, за да превърнем региона в една 
по-важна среда за инвестиции, за енергийна сигурност и коридори. И, също така, много е важно за нас - Албания, България, 
Северна Македония, и не само, но най-вече нашите три държави, да работим по-сериозно, с повече отдаденост за 
реализирането на коридор 8. 
Да, аз Ви питах за коридор 8. По време на посещението на г-н Борел в Тирана, помня, че той каза, че руската 
дезинформация на Балканите нараства и че служи като инструмент за възпрепятстване на европейската 
интеграция. 
Илир Мета: Не съм тук, за да кажа нещо различно от г-н Борел. Но е важно самият Европейски съюз да се придържа в по-
голяма степен към своите основни ценности и да се опита да се грижи повече за нашите демокрации в региона - да растат 
и да се консолидират. Защото това ще избегне ерозията на доверието и в Съюза и в нашите държави, което може да бъде 
използвано за злоупотреби от Русия или други участници, които имат интерес да подкопават тези ценности в нашия регион. 
Споменахме регионалната сигурност. Съществува ли риск от пречертаване, промяна в границите на Балканите, по-
специално във връзка със ситуацията в Босна и Херцеговина? 
Илир Мета: Онова, което се случва в Украйна, за съжаление, и за което никой не вярваше по-рано, беше вероятно знак за 
появата в Западните Балкани на тези идеи, безумни неща, които виждаме в последните години и в които, за съжаление са 
замесени официални лица от Европейския съюз. Ние знаем колко са страдали Балканите, а и цяла Европа, от тези безумни 
игри, които причиниха такива кръвопролития в нашия регион. И в този контекст, тъй като всички държави от Западните 
Балкани са отдадени на това да бъдат част от Европейския съюз, всеки трябва да бъде посветен на неговите ценности. Не 
е решение да се пречертават границите, а единственото решение е да се отървем от границите. Това на първо място. На 
второ място - да приложим същите стандарти, европейски стандарти - за малцинствата във всички наши държави. Това е 
единственото решение. И в този контекст, мисля, че това е валидно и за Босна и Херцеговина и също и за Сърбия - да се 
насърчат сръбските лидери в Босна и Херцеговина да бъдат конструктивни. 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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Какво е измерението коридор 8 за България, Албания и Северна Македония и контекста на политиките по транспорта 
и енергийната свързаност в тази част на Балканите? 
Илир Мета: Последните събития направиха по-важни общите ни усилия да дадем нов импулс за коридор 8, който в 
продължение на дълъг период от време беше в стагнация. И се касаеше основно за реторика, празни думи, дела и проекти. 
В тази връзка, казах на лидерите на Вашата държава и по-специално на председателя на парламента, че би било много 
важно да търсим по-сериозна отговорност от нашите правителства и институции, да работим заедно - България, Северна 
Македония, Албания, а също и други държави, които са заинтересувани. Имам предвид по-специално Италия, която може 
в голяма степен също да се възползва, както и други държави и приятели на нашите държави в ЕС. 
 
БНР 
 
√ Отбелязваме Световния ден на здравето 
Днес отбелязваме Световния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 
1948 година.  
7 април е и професионален празник на работещите в сферата на здравеопазването в България.  
Тази вечер в Софийската опера и балет ще се състои тържествена церемония по случай Празника на 
научноизследователската и преподавателската дейност на Медицински университет - София. Гост на събитието ще бъде и 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
 
√ АПИ и СЕМ във фокуса на работата на Народното събрание 
Проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за 
поддръжка на пътищата у нас от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това ще обсъждат днес на първо четене в Народното 
събрание. 
В мотивите на вносителите се посочва, че има риск да се стигне до прекратяване на поддръжката на републиканската пътна 
мрежа преди да бъдат избрани новите изпълнители и да се сключат договори с тях. 
Този риск може да бъде преодолян само ако със свое решение НС даде възможност на АПИ да продължи да възлага по 
настоящите действащи договори за текущ ремонт и поддържане до избора на нов изпълнител. 
За да започне отново ремонтът на 278 недовършени обекти – пътища, мостове, би било възможно единствено след 
решение на парламента. 
Проекторешението предвижда АПИ да заплати от бюджета за 2022 г. 50 на сто от всички финансови задължения на 
агенцията, възникнали по изпълнените дейности, възлагани на база на договорите за извършване и поддръжка на 
републикански пътища. Пътната агенция ще трябва да плати 100% от всички финансови задължения на АПИ, възникнали 
по договорите. 
През 2021-22 г. са изпълнени, но неразплатени дейности по договори за над 1 млрд. лева. 
Парламентът трябва да утвърди и правила за избор на нови членове на Съвета за електронни медии от парламентарната 
квота. До средата на април парламентарните групи и депутатите ще могат да правят предложения за двамата нови 
членове. Мандатът на София Владимирова и Розита Еленова изтича на 27 април. 
 
√ Министри отговарят на депутатски въпроси 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев ще отговаря на депутатски въпроси в комисията по бюджет и 
финанси.  
Вчера Асен Василев анонсира, че кабинетът подготвя спешни антикризисни мерки заради високата инфлация.  
Според пролетната макроикономическа прогноза на финансовото министерство, средногодишната инфлация ще 
прехвърли 10 на сто. Растежът обаче ще е по-нисък от очаквания. 
На въпроси в съответните парламентарни комисии ще отговарят и вицепремиерът Борислав Сандов, и министрите на 
транспорта, туризма и здравеопазването - Николай Събев, Христо Проданов и Асена Сербезова.  
 
√ МС одобри 2,9 млрд. лева за земеделие, селски райони и рибарство 
Правителството одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на държавен фонд „Земеделие“ 
за тази година, съобщава правителствената пресслужба. 
Планирани са близо 2 млрд. и 900 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, 
програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. 
С друго решение кабинетът одобри 27 милиона лева допълнителни разходи за финансиране на ДДС по одобрени проекти 
на общини в земеделието и рибарството. 
 
√ „Дай добър пример“, призоваха победителите в конкурса на БФБЛ 
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви победителите в своите Годишни награди за отговорен бизнес 2021 
на церемония във вторник. 
116 инициативи с кауза се състезаваха в 19-ото издание на най-авторитетния национален конкурс за корпоративна 
социална отговорност и устойчиво развитие, който се провежда под мотото „Дай добър пример“. 
„Въпреки предизвикателствата на времето, бизнесът оцелява, продължава да работи и намира време да преви добро. В 
конкурса участваха 80 компании от различни сфери“, подчерта пред Радио София Георги Руйчев – изпълнителен директор 
на БФБЛ. 

https://bnr.bg/post/101628117/georgi-ruichev


5 

 

Участниците се състезаваха в следните категории: 

• Инвеститор в обществото 

• Инвеститор в знанието 

• Инвеститор в околната среда 

• Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд 

• Многообразие на работното място 

• Най-добра социална политика на малко и средно предприятие 

• Маркетинг, свързан с кауза 
Журито, определило победителите, беше съставено от експерти от НПО сектора, институциите, бизнеса, академичните 
среди и медиите. Оценките се базират на следните критерии: конкретна полза за обществото, работа в партньорство с 
други организации, ангажираност на служителите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и 
обществено признание. 
„Конкурсът е специален и истински. С всяка следваща година популярността му расте, както и броят на участващите 
компании“, отбеляза още Руйчев. 
На церемонията отличията връчиха министър-председателят Кирил Петков, министрите Борислав Сандов, Даниел Лорер, 
акад. Николай Денков, Георги Гьоков, Н.Пр.Роб Диксън, посланик на Великобритания, и Левон Хампарцумян, председател 
на БФБЛ. 
 
√ Планът за възстановяване и устойчивост е окончателно одобрен от Брюксел 
Българският План за възстановяване и устойчивост е окончателно одобрен от Брюксел, заяви премиерът Кирил Петков: 
„Можем всички да се поздравим, че България вече има един много добър и работещ план“. 
Вчера премиерът представи пред министрите акценти от Плана за възстановяване и устойчивост, който председателят на 
ЕК Урсула фон дер Лайен ще ни предаде финализиран утре. 
В рамките на "зеления преход" планът в частта "енергетика" ползва иновативни решения: батерии, ВЕИ-та, геотермална 
енергия, припомни Петков:  
"Гарантира енергийната сигурност на България. Запазваме пълният капацитет на Маришкия басейн. Батерии и ВЕИ-та; 
геотермали и ВЕИ за жилищата. Над 10 000 такива проекта са включени". 
Премиерът изтъкна въпроса за върховенството на закона. По думите му, този приоритет е сложен на пиедестал:  
"Най-накрая имаме механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор - съдия, който временно ще заеме ролята 
на разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдия, така че да няма конфликт на интереси", каза премиерът. 
Той припомни за акцентите в частта от плана "Свързана България" с фокус развитието на жп транспорта: "С 62 нови влака 
и нови градски железници". 
Увеличава се и общият размер на средствата, които ще се насочат към бизнеса с акцент на иновациите и стартиращите 
производства: "Така може всички да се поздравим, че България има един много добър, работещ план". 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети страната ни в четвъртък. 
ГЕРБ: Страната ни закъсня 
ГЕРБ пожела успех на правителството за одобряването на Плана за възстановяване, за който се очаква лично 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да потвърди одобрението на Комисията по време на 
утрешното си посещение у нас. 
Бившият вицепремиер Томислав Дончев обаче коментира, че страната ни е закъсняла с цяла година и че няма решение на 
Министерски съвет, с което да е одобрена нова актуализирана версия на плана. 
„Стискам палци да се случи, да се одобри това, което не го знаем какво е“, каза той. 
 
√ Фон дер Лайен пристигна в България 
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна снощи в София по повод предстоящото представяне на оценката 
на Европейската комисия относно Националния план за възстановяване и устойчивост на България, това се съобщава на 
Фейсбук страницата на МС. 
Тя беше посрещната от Цветан Кюланов, и.д. ръководител на представителството на Европейската комисия в България и 
Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков. 
 
√ ЕК представя оценката на Плана за възстановяване и устойчивост 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи оценката за българския План за 
възстановяване и устойчивост, по който страната ни очаква да постъпят близо 13 милиарда лева. 
Фон дер Лайен пристигна у нас снощи, а днес ѝ предстоят срещи с премиера Кирил Петков и министри от кабинета, както 
и посещение в Софийския университет. 
Парите по възстановителния план ще пристигат поетапно у нас, но са обвързани с реформи, най-сериозната от които е в 
правосъдната система. Именно върху нея се спря и премиерът Кирил Петков в началото на последното правителствено 
заседание: 
„Най-накрая имаме, който засилва контрола върху главния прокурор - съдия, който временно ще заеме ролята на 
разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдия, така че да няма конфликт на интереси“. 
Един от ключовите приоритети на плана за възстановяване е енергийният преход, който изисква страната ни да намали 
въглеродните си емисии. Това обаче няма да стане със затваряне на централи, гарантира Петков. 

https://www.bblf.bg/uploads/files/1186_gvP9p57K.pdf
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„Запазваме пълния капацитет на Маришкия басейн, батерии, ВЕИ, геотермали и ВЕИ за жилищата, над 10 000 такива 
проекта са включени“. 
Цифровизацията, транспортната инфраструктура и иновациите са сред ключовите приоритети в плана. За да бъде 
окончателно одобрен, трябва да има зелена светлина и от Съвета на Европейския съюз. Тази процедура най-вероятно ще 
отнеме около месец. 
 
√ Георги Ангелов: Планът за възстановяване дава голяма гъвкавост 
Интервю на Лора Търколева с Георги Ангелов и анкета на Ива Антонова 
"Планът за възстановяване дава голяма гъвкавост и могат да се финансират проекти, които са започнали още преди 
приемането на плана". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" старши икономистът 
от Институт “Отворено общество” Георги Ангелов: 
"Предложихме още през 2020 година да започнат поне някои от безспорните проекти, за да може някои от тях вече да са 
завършени и вече  да имаме икономически ефект. Разбира се, това не се получи и това може би е един от проблемите. 
Идеята на плана за възстановяване беше той да помогне за възстановяването от кризата с Covid. За 
съжаление, възстановяването се случи преди да сме приели плана и преди да сме започнали съответните реформи и 
съответните програми, но знаете приказката "Всяко зло за добро“. Сега влизаме в нова криза, в нова проблемна ситуация, 
така че този план вече може би ще е от полза за сегашната криза". 
Цялото интервю с Георги Ангелов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Държавата разработва пакет от спешни антикризисни мерки, заяви Асен Василев 
Репортаж на Цветелина Стоянова в предаването „12+3“ 
Държавата разработва пакет от спешни антикризисни мерки заради очакваната висока инфлация. Детайлите ще бъдеясни 
до десетина дни, обяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев:  
"Като цяло в момента работим по пакет от антикризисни мерки, даже преди актуализацията, които до голяма степен да 
помогнат на българските фирми, на българските домакинства, да се справят с това. Мерки, свързани с цената на газа, 
очевидно ще са необходими. Мерки, свързани с поскъпването на цените на хранителните продукти, както и на торовете, 
което също ще се отрази на цените на хранителните продукти". 
 
√ Николай Денков обсъжда с преподаватели пропуските от дистанционното обучение 
Министърът на образованието и науката Николай Денков ще обсъди с преподаватели в училища и детски градини в 
различни региони на страната как да бъдат наваксани натрупаните пропуски от дистанционното обучение, въведено у нас 
заради пандемията от Covid-19. 
По време на кръглата маса се очаква да бъдат засегнати и теми като десегрегацията на т. нар. ромски училища, както и 
въвеждането на учебни програми за напреднали ученици и "обучение на две скорости".  
 
√ Конференция на тема „Качеството на атмосферния въздух в градовете“ 
Конференция на тема „Качеството на атмосферния въздух в градовете“ организират днес френското посолство и Френският 
институт в България. 
На нея общини, сдружения и граждани се очаква да представят ефективни практики за справяне със замърсяването на 
въздуха. 
Събитието се организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, както и в партньорство с 
Националното сдружение на общините и Асоциацията на еколозите от общините в България. 
 
√ Износът на лекарства от България е нараснал с над 30% за 5 години 
Износът на фармацевтични продукти от България е нараснал с над 30 % за последните 5 години. Това стана ясно от 
проучване върху фамарцевтичната индустрия в България, проведено от Института за икономическа политика. 
То бе представено от Ясен Георгиев, изпълнителен директор на института: "Българската фармацевтична индустрия е 
изключително интернационализирана. Износът надхвърля един милиард евро годишно, вносът е милиард и половина. 
През годините, за които имаме данни, забелязваме един значителен ръст. Този ръст възлиза на над 30 процента за период 
от пет години както по отношение на износа, така и по отношение на вноса. Износа, който споменах, който възлиза на над 
един милирад евро годишно, съставлява близо 4 процента от общия износ на стоки от България. По този показател 
България се представя по-добре от страни като Румъния, Сърбия и Словакия". 
Проучването показва още, че България е възможна дестинация за привличане на чуждестранни инвестиции от 
фармацевтичния сектор, заради традициите, които страната ни има в индустрията, както и заради евтината работна ръка. 
 
√ Д-р Станислав Йорданов: Индивидуалната здравна карта ще ограничи изтичането на финансови потоци от 
здравеопазването 
"Липсата на ефект от прираста на финансов ресурс в здравеопазването говори за това, че този финансов ресурс не се 
използва по предназначение. Контрольорите на здравната система, финансистите трябва да кажат къде отива този ресурс. 
Аз смятам, че е полезно да се въведе т.нар. индивидуална здравна карта, нещо което обсъждаме от години и то не не 
случва", каза за БНР в навечерието на Световния ден на здравето - 7 април, д-р Станислав Йорданов от Клиниката по УНГ 
болести на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”. 

https://bnr.bg/post/101628251/georgi-angelov-planat-za-vazstanovavane-dava-golama-gavkavost
https://bnr.bg/horizont/post/101627999/darjavata-razrabotva-paket-ot-speshni-antikrizisni-merki-zaavi-asen-vasilev
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"Това според мен е един от механизмите, който ще ограничи силно изтичането на финансови потоци от здравеопазването. 
Всеки един пациент ще бъде контрольор на този финансов ресурс. Когато отидете и ви се направи интервенция или 
процедура, и ако ви бъдат изтеглени от вашата лична здравна сметка определени средства, вие ще знаете тези пари за 
какво са отишли. 
Сега бъркаме в "общата каца с мед" и никой не го интересува какво се случва. С индивидуалната здравна карта ще се 
повиши и отговорността на пациентите към здравното осигуряване, защото има много голям процент на 
здравнонеосигурени пациенти. Те казват, че не ползват здравна помощ, но може веднъж да им се наложи и сумата за това 
лечение да е огромна. За много пациенти е по-важно да си плащат цигарите, но не и здравните вноски. И тук се питам - 
кое е приоритет за пациентите", изтъкта още д-р Йорданов. 
По думите му години наред в България битува мнението, че здравеопазването е безплатно: 
"Безплатен обяд има само в капана на мишката. Здравеопазването е една от най-скъпите сфери и разликата у нас и в 
другите страни е - кой плаща сметката. У нас сметката е обща и никой не е доволен - и лекаря и пациента - а парите отиват 
някъде другаде. 
Много е важно заплащането в здравеопзването да бъде на база квалификация и свършена работа. А здравната услуга към 
пациента да е пропорционална на тяхната отговорност към тази здравна система. 
Не говоря, че всеки няма право на здравна помощ, но мисля, че трябва да се подхожда малко по-твърдо към 
безотговорните пациенти", смята още специалисът по УНГ. 
Д-р Йорданов посочи, че е необходима реформа по отношение на "пътечното здравеопазване", защото всеки пациент е 
индивидуален случай. 
"Заради този вид заплащане на база цена на КП (клинична пътека), често идва пациент с епикриза и казва - "Това не са ми 
го правили...", а има и другия случай - доскоро нямахме спешна диагноза за "Остър ларингит" - то не съществуваше като 
спешна приемна диагноза допреди няколко години. 
И като дойде дете с остър ларингит и задух, ние не можем да го приемем и да го лекуваме по КП, освен ако не му бъде 
извършена трахеотимия. Тоест, ако ние успеем да овладеем състоянието с медикаменти, без да го оперираме, това не се 
включваше към никаква КП. Това дете е спешно, подлежи на спешна хоспитализация и въобще не стои въпросът дали да 
се приема или не, но ние бяхме принудени да пишем някакви други диагнози, за да се лекува това дете и да се плати КП, 
което е безумие... 
А чрез клиничните пътени се източва касата, това е основният механизъм за потъване на тези непрекъснато нарастващи 
финансови потоци от системата", заяви още за БНР д-р Йорданов. 
Начин за справяне с проблема е чаканато от години електронно здравеопазване. 
По въпроса дали да отпаднат общопрактикуващите лекари в сегашния вид на системата, д-р Йорданов отговори, че години 
наред се инвестираше в тях и сега ще настъпи пълен хаос. Те имат важно място и не е удачно да се прави реформа в тази 
посока, защото тези колеги поемат голяма тежест от здравната система. 
По думите на специалиста по УНГ е много важно на обществото точно да се изясни за какво има пари и за какво няма 
пари. За какво се плаща и за какво не се плаща, иначе всичко се размива, смята той. 
"Например би могло да се помисли медицинските изделия при животозастращаващите състояния да се поемат от 
държавата. 
И още нещо - трябва да се каже на хората, че Турция прави много успешен здравен туризъм, рекламирайки се с добра 
база, но после такива пациенти се връщат в нашите болници, за се долекуват или направо да бъдат спасени. Защото при 
всички безнадеждни случаи, задължително болница в Турция им дава надежда. Но никой след това не проверява какво 
точно се е случило с тази надежда... 
Имахме такъв случай с младо момче с тежко онкологично заболяване в последен стадий. В Турция го оперираха, въпреки 
че колегите знаеха, че подобен тип операции са абсолютно безнадеждни. Но майката си заложи апартамента - 50 000 лв. 
и след това го загуби, а момчето почина у нас, като аз ходех да го превързвам в дома му..." разказа още лекарят. 
Според него, за да се разпредели правилно ресурса в здравеопазването, трябва да се оценят разходите за всяко едно 
отделно заболяване, интервенция и парите да се разпределят коректно. Да няма недооценени специалности за сметка на 
други. 
Д-р Йорданов пожела за 7 април на колегите си да виждат повече усмихнати пациенти: "Усмивката на болния е щастието 
на лекаря", заяви д-р Йорданов, който мечтае за повече свободно време със семейството си. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Методиката на финансиране на театрите ще се промени, заяви Христо Мутафчиев 
Театрите в България не могат да се върнат към методиката на финансиране отпреди извънредното положение, заради 
последствията от пандемията, посочи председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев и добави, че се водят 
разговори за удължаване на постановлението, с което се гарантира 100% фонд работна заплата за работещите в културните 
институти. Мутафчиев е в Габрово, където се провежда фестивалът на монодрамата „Соло акт“. 
Заради последствията от пандемията от Съюза на артистите ще настояват заплатите в театрите да бъдат гарантирани, 
посочи неговият председател Христо Мутафчиев: "Поне година и половина или две ще излизаме от ситуация, в която 
публиката няма да може да формира Бюджета така, както го правехме преди 2019-та година". 
Мутафчиев допълни, че заради нарастващата инфлация при подписването на Браншовото споразумение с работодатели и 
синдикати тази есен ще настоява за увеличение на заплатите на всички заети в сферата на сценичните изкуства с не по-
малко от 25 процента: "Ние сме гарантирали малко по-високи заплати от гледна точка на коефициентите, с които сме 

https://bnr.bg/post/101626780
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подписали Браншовото споразумение, но това за мен не е достатъчно. Стандартът може да се увеличи само ако 
Министерски съвет увеличи Бюджета към Министерство на културата". 
Христо Мутафчиев е гост на Фестивала на монодрамата "Соло акт", който се провежда на четна година в Габрово. Той 
обяви, че двама млади актьори-участници във форума ще получат шанса да се включат в предстоящата актьорска академия 
на първия български актьор, държал в ръцете си Оскар - Димитър Маринов. 
 
√ Боян Чуков: Голямата цел на Русия е светът да излезе от доларовата матрица 
"Управляващите у нас не правят усилие да разберат в каква посока отива светът" 
Интервю на Петър Волгин с Боян Чуков в предаването ''12+3'' 
"Светът излиза извън доларовата матрица. Това е термоядрената бомба, която пусна Русия в областта на икономиката и 
на финансовата политика. Вторачени в Украйна - не виждаме това".  
Това становище изказа пред БНР международният анализатор проф. Боян Чуков. 
По думите му търговията между Русия и Индия става в рубли и рупии, между Русия и Китай е в рубли и юани: 
"Като съберем населението на тези държави, виждаме, че половината свят излиза от долара. Мощта на САЩ е основана 
на това, че доларът се явява резервна валута в света, т.е., ползвайки долари, светът плаща данък на Съединените щати. ... 
Битката се води на дипломатическото поле, в информационно-психологическата война, води се военно на терена, но и на 
икономическото поле. В икономиката ще бъде най-важната битка, която ще се води в следващите години. На останалите 
бойни полета всичко е тактика за постигане на голямата цел на Русия, която е точно излизане от доларовата матрица".    
Според анализатора управляващите в България "не си дават усилие да разберат в каква посока отива светът и в каква схема 
влизаме ние, от която много други народи искат да излязат". 
В предаването "12+3" проф. Боян Чуков коментира и проведените на 3 април избори в Унгария и Сърбия, като подчерта, 
че и унгарците, и сърбите са "започнали да схващат накъде отива светът и си избират ръководители, които да ги преведат 
през този турбулентен период": 
"Александър Вучич спечели убедително, но в същото време неговата Прогресивна партия загуби 400 хиляди гласа, в това 
време обаче Социалистическата партия на Ивица Дачич спечели 80 хиляди гласа повече. Т.е. всички партии в Сърбия, които 
стояха твърдо зад политиката на Москва, увеличиха своите резултати. ... Виктор Орбан гледа с дълъг хоризонт напред, а не 
играе конюнктурно в ситуацията, тъй като войната ще утихне, а всеки трябва да се готви за страшното, което идва после. 
Орбан във външната си политика има предвид и интересите на унгарците, които са извън територията на страната. На 200 
хиляди унгарци в Украйна той им каза: "Не се притеснявайте, ние сме с вас!". 
Интервюто на Петър Волгин с Боян Чуков в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Войната в Украйна сви световната търговия с 2,8% 
Световната търговия спадна с 2,8% между февруари и март, тъй като инвазията на Русия в Украйна доведе до рязък спад 
при трафика на контейнерни кораби от двете държави, съобщи в сряда Институтът за световна икономика в Кил, цитиран 
от "Файненшъл таймс". 
Най-голямо негативно въздействие имаше върху търговията с Русия, тъй като вносът в страната спадна през март с 9,7% 
спрямо предходния месец, докато руският износ се сви с 5 на сто. 
Индикаторът на Килския институт (Kiel Trade Indicator) проследява данни за доставка от 500 порта по света в реално време. 
 

 
 
"Реалните деформации, причинени от нахлуването на Русия в Украйна и от санкциите, наложени от Запада, както и 
високото ниво на несигурност сред компаниите, имащи връзки с Русия, значително забавиха  търговията през март“, 
посочи Винсент Стамер, ръководител на Kiel Trade Indicator. 

https://bnr.bg/horizont/post/101627266/boan-chukov-golamata-cel-na-rusia-e-svetat-da-izleze-ot-dolarovata-matrica
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"Санкциите, наложени от Запада, очевидно имат ефект и руското население е изправено пред все по-оскъдни доставки на 
стоки от чужбина. Европейските компании и корабни линии очевидно ограничават транспорта по море. Същото вероятно 
важи и за търговията чрез важния пътнически транспорт, което обяснява резкия спад на руския внос“, посочи Стамер. 
През последния месец транспортният контейнерен трафик намаля наполовина в Санкт Петербург, Владивосток и 
Новоросийск, трите най-натоварени контейнерни пристанища в Русия, поради санкциите, наложени на страната и с оглед 
на изтеглянето на много западни марки от страната, съобщи институтът. 
Главното пристанище на Украйна в Одеса на Черно море е "на практика откъснато от международната морска търговия", 
добави Килският институт. 
Войната в Украйна също така имаше сковаващ ефект и върху търговията с ЕС, като намали износа от блока с 5,6% през март 
и вноса с 3,4 на сто спрямо месец по-рано, Въздействието върху САЩ беше по-слабо изразено, като американският износ 
спадна през март с 3,4%, а вносът – с 0,6%. 
От друга страна, въздействието на войната в Украйна върху Китай беше незначително, тъй като износът на втората по сила 
световна икономика спадна през миналия месец с едва 0,9%, докато вносът нарасна с 0,9 на сто. Пекин сякаш оказва 
мълчалива подкрепа за руската инвазия в Украйна за разлика от Запада и в същото време не подкрепя международните 
санкции, наложени срещу Москва. 
 

Графики на контейнерния трафик през водещите руски и украински пристанища 

 
 
√ Гърция променя енергийната си стратегия, възстановява ТЕЦ на въглища 
Обявена беше възможност за увеличени газови доставки към България през интерконектора с Гърция 
Гърция променя енергийната си стратегия, стана ясно от изказване на министър-председателя Кириакос Мицотакис. 
Една година след като правителството в Атина затвори централата на лигнитни въглища в град Козани, премиерът 
Мицотакис съобщи, че нейната дейност се възстановявя временно за 6 години. 
Поради енергийната криза в световен мащаб се налага отмяна на решението за трансформация на производството на ток 
от въглища към природен газ, коментират енергийни експерти в южната ни съседка. 
В същото време в Делфи се провежда световен икономически форум, където експерти и политици от 36 страни обсъждат 
възможностите за алтернативни доставки на природен газ, които да заменят вноса от Русия. 
Посланикът на Азербайджан в Атина съобщи, че е възможно почти двойно увеличаване на доставките на синьо гориво по 
Трансадриатическия газопровод (ТАП). 
Това е възможност и за България, защото интерконекторът Комотини - Стара Загора е свързан с този газопровод.  
 
√ САЩ: Плащането на руски газ с рубли е индивидуално решение на всяка държава 
Плащането с рубли е индивидуално решение на всяка държава. Така говорителят на Белия Дом Джен Саки коментира 
готовността на преизбрания унгарски премиер Виктор Орбан да плати с рубли за руски газ. Сигналите от Орбан са в разрив 
с настроенията в други европейски държави застанали зад строги санкции заради руската инвазия в Украйна. .  
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Вероятността Унгария да плати за руско гориво с рубли разтревожи някои на Запад. Готовността на унгарския лидер в 
съчетание с мерки, които Саки определи като „изкуствено поддържане“ на рублата доведоха до покачване руската валута.  
На брифинг в Белия дом, попитана дали САЩ могат да направят нещо след обявената унгарска позиция, Саки отговори: 
„Унгария е съюзник в НАТО и продължава да е. Ние продължаваме да си сътрудничим по редица двустранни интереси и 
такива от глобално естество, които споделяме в това число по въпроси за отбраната на НАТО и хуманитарна помощ“, каза 
Саки като допълни, че плащането с рубли е „индивидуално решение на страните и ние очевидно сме дали ясно да се 
разбере каква е нашата гледна точка“.  
В същото време Саки не даде ясен сигнал дали в случая САЩ оказват пряко натиск на съюзника си в НАТО.  
Темата е чувствителна, защото руският президент Владимир Путин в опит да облекчи влиянието на санкциите от Запада 
предупреди Европа, че руското гориво може да спре, ако плащанията не са в рубли. 
 
√ САЩ предупредиха Индия и Китай за отношенията им с Русия 
САЩ са отправили предупреждение към Индия и Китай да не влизат в твърде близко партньорство с Русия. 
„Нашето послание към индийското правителство е, че цената и последствията за тях от преминаването към по-ясно 
стратегическо съгласуване с Русия ще бъдат значителни и дългосрочни“, каза Брайън Дийз, главен икономически съветник 
на президента Джо Байдън. 
„Не вярваме, че е в интерес на Индия да ускорява или увеличава вноса на руска енергия и други стоки“, каза говорителят 
на Белия дом Джен Саки, след като миналата седмица Индия договори нови петролни доставки от Русия. 
Индия отказа да наложи санкции срещу Русия, както направиха други страни. 
Заместник държавният секретар на САЩ Уенди Шърман предупреди Китай, като заяви, че санкциите, наложени на Русия 
заради войната в Украйна, трябва да дадат на Китай „ясен сигнал“ за последствията, с които може да се сблъска, ако окаже 
материална подкрепа на Москва. 
Според Шърман „обхватът на санкциите“ и експортният контрол, координирани между западните съюзници срещу руския 
президент Владимир Путин, трябва да послужат за пример за китайския лидер Си Цзинпин. 
Китай отказва да осъди действията на Русия в Украйна или да ги нарече инвазия и критикува западните санкции срещу 
Москва, въпреки че високопоставен китайски дипломат заяви миналата седмица, че Пекин не заобикаля умишлено тези 
санкции. 
 
√ ООН гласува дали да изключи Русия от Съвета по правата на човека 
ООН се очаква да гласува днес дали да изключи Русия от Съвета по правата на човека. 
Русия е предупредила страните в Организацията на обединените нации, че ако гласуват „за“ американската инициатива 
или се въздържат относно темата за отстраняването на Москва от Съвета по правата на човека, то това ще се разглежда 
като „неприятелски жест“ с последици за двустранните отношения, съобщава Ройтерс. 
В понеделник Съединените щати направиха такова искане към организацията, след като Украйна обвини руските войски, 
че са убили стотици цивилни граждани в град Буча. 
Общото събрание на ООН в Ню Йорк, което се състои от 193 членове, трябва да гласува по-късно днес по темата. 
Необходимо е мнозинство от две трети от гласовете, за да може може да се отстрани дадена страна заради извършване 
на груби и системни нарушения на правата на човека, отбелязва Ройтерс. 
 
Сега 
 
√ ЕК дава зелена светлина на българския план за възстановяване 
Българският план за възстановяване е изключителен. Той отговаря на много сериозните изисквания и условия. Съчетава 
зеления преход с реформи. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на 
пресконференцията си с премиера Кирил Петков. 
"Почти 60% от плана подкрепя зеления преход. Това е изключително важно и добре дошло", посочи фон дер Лайен. Тя 
изреди декарбонизацията със законообвързващи ограничения на емисиите, съхраняване на енергия, инвестиции в 
интелигентни мрежи, инвестиции във връзките с Румъния и Гърция. Това е важно за диверсификацията. 
Тя посочи като задължителни реформата в антикорупционната комисия и въвеждане на механизми за отчетност на главния 
прокурор. 
Планът ни дава голяма стъпка напред към енергийната независимост от Русия, посочи и премиерът Кирил Петков. 
Фон дер Лайен има среща с премиера Кирил Петков и членове на Министерския съвет, както и с представителите на 
политическите партии в управляващата коалиция. В програмата й е включено и посещение в СУ, който е един от 
бенефициентите по плана. 
Очаквайте подробности. 
ПРЕДИСТОРИЯ 
Планът за възстановяване и устойчивост на България беше предаден на 15 октомври 2021 г., припомнят по повод 
посещението от пресслужбата на МС. В рамките на оценката ЕК подчерта необходимостта от промени в области като 
енергетика, върховенство на закона и транспорт, за да бъде постигнато съответствие с европейските изисквания. В тази 
връзка правителството актуализира плана. 
Основните промени в областта на енергетиката включват мерки за ускоряване на изграждането на нови евтини 
възобновяеми източници и съхранението на евтина енергия за използване в пиковите часове, както и за намаляване на 
емисиите от производство на електроенергия, пишат още от МС. Актуализираният план не съдържа проекти за изграждане 
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на газови централи, тръбопроводи и ангажименти за затваряне на въглищни централи в следващите години, подчертават 
оттам. 
В областта на върховенството на закона, правителството засили реформите, свързани с антикорупцията, реформите в 
държавните предприятия и прането на пари. В транспортния сектор актуализираният план поставя като ясен приоритет 
железопътния транспорт чрез нови проекти за влаков състав, дигитализация в сектора и рехабилитация на жп линии, 
посочват още от правителствената пресслужба в предварителното съобщение за посещението. 
ГЛЕДНА ТОЧКА 
"Над 12 млрд. лв., разпределени в конкретни 57 инвестиционни проекти в 12 сфери, чиято подготовка и усвояване може 
да започне незабавно. Запазване на пълния капацитет на Маришкия басейн и едновременно спазване на ангажимента за 
декарбонизация; 10 000 бенефициенти за ВЕИ за жилищни сгради, използване на геотермалния потенциал на България; 
модернизация на жп състава - 62 нови електрически влака и междуградски железници; 260 млн. лв. грантове за 
технологични компании, 180 млн. лв. грантове за кръгова икономика; реформа в образованието; механизъм за контрол на 
главния прокурор, създаване на антикорупционна комисия с разследващи функции и прекратяване на порочните практики 
с инХаус процедурите". Това е резюмето на плана по думите на Лена Бориславова, началник на кабинета на премиера 
Петков. 
 
√ Специално звено ще следи съдържанието на медии и социални мрежи 
До месец ще бъде създадено звено за мониторинг и анализ на това какво се случва в социалните мрежи и медиите. Това 
обясни министърът на електронното управление Божидар Божанов пред депутатите от парламентарната вътрешна 
комисия в сряда. Депутатите обсъждаха как държавата се организира за противодействие на фалшивите новини, 
прокарвани през социалните мрежи. 
Божанов посочи пред депутатите, че към момента няма държавен орган, който да има изрични правомощия по тази тема. 
"Министерство на електронно управление по линия на информационното общество и киберсигурността припозна в 
проекта за устройствен правилник, че това е тема, в която може да има възможност да прави политики. Те са основно 
законодателни инициативи и някакви по-меки мерки разбира се, министерството няма силова роля", каза Божанов, 
цитиран от БГНЕС. "Трябва да уточня, за да няма разни интерпретации - не става въпрос министерството да следи един или 
друг човек какво поства или една или друга група какво пише, защото това отново би се превърнало в някакъв репресивен 
апарат. Идеята е да следи тенденции, да следи разпространение на определени наративи - как те текат във времето, кога 
се засилват, кога отслабват, да ги свързва със събития в реалния свят и да предоставя на министерствата доклади за теми, 
които са свързани с тяхното поле на компетентност", посочи министърът. 
По думите на Божанов основният канал за дезинформация у нас е "Фейсбук". Сред другите мерки, които оглавяваното от 
Божанов министерство предвижда, е обучение по медийна грамотност за държавната администрация, което ще започне 
съвсем скоро, съобщава и "Дневник"(link is external).  
"Много е чувствителна темата за дезинформацията и основните методи, които считаме, че трябва да се прилагат, са 
незабавно опровергаване на установена дезинформация чрез изнасяне на факти от компетентен държавен орган и 
навременно представяне на информация за развитие на такива процеси, в които има опити за представяне на 
дезинформация", коментира в комисията Виолета Андреева, директор на дирекция "Информационна сигурност" в ДАНС. 
Председателят на комисията Атанас Атанасов ("Демократична България") препоръча да се работи прецизно, за да не се 
въведе цензура. Калин Иванов (ПП) заяви, че е проблем че факта, че някои сайтове публикуват фалшиви новини, не е 
криминализирано. "Превенцията е хубаво нещо, но трябва да има и последствия, защото тези сайтчета ще си никнат", каза 
Иванов, който даде пример с новина за това как е имало взрив на български кораб в Азовско море и всички на борда са 
загинали. По думите му хората, които поддържат тези сайтове, трябва да бъдат намерени и ограничени. Подобна теза 
застъпи и Петър Петров от "Възраждане", според когото държавата трябва да има механизъм, по който да сваля сайтове, 
които публикуват дезинформация. 
 
√ Слънцето и вятърът произвеждат 10 % от енергията на света 
Светът е произвел през 2021 г. 10 на сто от електроенегията си, използвайки енергията на слънцето и вятъра, показа нов 
анализ. Петдесет страни по света получават повече от 10% от енергията си от слънцето и вятъра, според проучване на 
Британския център за изменение на климата и енергия Ember. 
С възстановяването на световната икономика от пандемията Ковид-19 през 2021 г., търсенето на енергия се е увеличава с 
рекордна скорост. Заради това енергията от въглища и тя е с най-висок ръст от 1985 г. насам. 
През 2021 г. вятърните турбини и слънчевите панели произвеждат 10% от общата енергия, а делът им в производството на 
енергия се утроява в сравнение с 2015 г., когато беше подписано Парижкото споразумение за климата. 
Най-бързият преход към вятърна и слънчева енергия правят три страни - Холандия, Австралия и Виетнам. И трите страни 
през последните две години са изместили 1/10 от търсенето на електроенергия от изкопаеми горива към зелени 
източници. 
Холандия е чудесен пример за страна в северното полукълбо, която доказва, че са важни не само броя на слънчевите дни, 
но и ефективната енергийна политика на страната. 
Междувременно във Виетнам се наблюдава грандиозно увеличение на потреблението на слънчева енергия за една година 
с цели 300%. Въпреки факта, че страни като Дания получават над 50% от електроенергията от слънцето и вятъра, през 2021 
г. има и увеличение на производството на въглища. 
 
 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/06/4333447_v_ministerstvoto_na_elektronnoto_upravlenie_shte_ima/
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√ Министър Николов: Алтернативи за внос на природен газ има, но ако не подновим договора с "Газпром" те ще са 40% 
по-скъпи 
Договорът с „Газпром“ изтича в края на годината и ако не бъде подновен доставките на природен газ ще са възможни, но 
синьото гориво през алтернативни пътища ще е с 40 % по-скъпо. Това обясни министърът на енергетиката Александър 
Николов по време на изслушване в комисията по енергетика към Народното събрание. 
България има алтернативи за доставка на природен газ както от Азербайджан, LNG терминала (Ревитуса) в Гърция, а също 
така и от Турция. Разговаря се и за осъществяване на суапови сделки с Хърватия, каза министър Николов. В същото време 
посочи, че договорът с „Газпром“ изтича в края на тази година и ако не бъде подновен ще може да се възползва от 
посочените алтернативи. „Но това означава увеличение с 40%“, обясни той. 
Решението на българската страна по отношение на разплащането в рубли за доставките на руски газ ще бъде в 
съответствие с  решението на Европейската комисия, каза още енергийният министър. 
Преди това пред журналисти той каза, че България от гледна точка на консумация не е толкова пряко зависима от Русия, 
особено ако се прави паралел с това какъв процент електроенергия в ЕС се произвежда от газ и какъв е у нас. Освен това 
има алтернативни трасета и източници на газ, така че при необходимост ще бъдат използвани, изтъкна Николов. 
Министърът на енергетиката съобщи също така, че газовата връзка с Гърция (газопроводът IGB)  ще бъде физически готов 
на 1 юли, но поскането му в търговска експлоатация ще е в зависимост от произнасянето на регулаторните органи на 
България и Гърция. 
Александър Николов съобщи също така, че са предприети процедури за удължаване на срока за проучване на нефт и газ 
специално от находището Хан Аспарух в Черно море. 
По отношение на аварията в ПАВЕЦ Чаира министърът каза, че е изискан детайлен анализ от изпълнителя. През следващите 
седмици екипът на ПАВЕЦ "Чаира" ще се фокусира върху това да се избегнат всички възможни рискове при тестовете на 
следващия агрегат, за да може той да влезе успешно в експлоатация и синхрон, каза Александър Николов. Както е известно, 
през месец март в ПАВЕЦ "Чаира" възникна при тестване на мощностите след почти тригодишен ремонт. 
 
√ Заместник-министър Николов: Създаването на обединен енергиен пазар ще осигурява сигурна и достъпна 
електроенергия за потребителите 
„В контекста на днешната европейска криза с енергийните цени е важно да се дискутират възможностите за решения за 
осигуряване на сигурна и достъпна електроенергия за потребителите.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката 
Данаил Николов по време на пленарна среща по проекта „Подобряване на преносните възможности на регионалните 
граници чрез интелигентни пазарни технологии - TRINITY", организирана от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД и 
„Българска независима енергийна борса" ЕАД. 
Участниците в срещата обсъждаха  целите на проекта – засилване на сътрудничеството между операторите на преносни 
системи в Югоизточна Европа и подкрепа за обединението на пазарите на електроенергия в региона и насърчаване на по-
голямо навлизане на чисти енергии. Изпълнителите на проекта са от 19 научни организации и компании от 11 държави, в 
това число - 6 оператора на преносни електроенергийни системи от България, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, 
Босна и Херцеговина и Франция и 4 борсови оператора от България, Сърбия, Черна гора, и Унгария. Това съобщиха днес от 
министерство на енергетиката. 
По думите на заместник-министър Николов, създаването на обединен пазар на електроенергия е едно от основните 
предизвикателства, пред които е изправена Европа. Въпреки че западните и северните региони на континента работят в 
продължение на години за постигането на тази цел, югоизточната част, и особено държавите, които не са членове на ЕС, 
не са следвали същата пътна карта. В региона в близост до нас различията при постигането на крайната цел са големи и 
неравномерностите са подчертани. България, Румъния и Гърция, като част от ЕС, вече са част от общия европейски пазар, 
чрез пазарното обединение на българо-румънската граница за времеви хоризонт „ден напред“ и „в рамките на деня“, и 
на българо-гръцката граница, за времеви хоризонт „ден напред“. 
Този процес на обединение трябва да продължи, осигурявайки повече конкуренция и по-добри възможности за 
снабдяване с електроенергия в региона. За постигането на тази цел и за улесняване на свързването на пазарите на 
електроенергия в Югоизточна Европа – както между самите тях, така и в рамките на обединения интегриран пан-
европейски пазар, са необходими набор от решения за засилване на сътрудничеството между операторите на преносни 
системи в Югоизточна Европа. 
Вярвам, че този проект, финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации – „Хоризонт 
2020“, ще насърчи обединението на пазарите на електроенергия в региона, като същевременно ще съдейства и за по-
широкото навлизане на чисти енергии както в България, така и в целия регион, уточни Николов. 
 
√ Понижение с 3.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 328.49 лв. за MWh с ден за доставка 7 
април 2022 г. 
Понижение с 3.2%: Енергийната борса затвори вчера при цена за базова енергия от 328.49 лв. за MWh с ден за доставка 7 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 328.49 лв. за MWh и обем от 84 403.40 MWh с ден за доставка 7 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 3.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 354.17 лв. за MWh, при количество от 44 390.40 MWh. 
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Извънпиковата енергия (40 013.00 MWh) е на цена от 302.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 214.22 лв. за MWh и количество от 3031.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 166.42 лв. за MWh (2978 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 548.55 лв. за 
MWh при количество от 3983.8 MWh. Все още висока остава и стойността, отчетена за 20-21 часа – 542.74 лв. за MWh 
(3646.3 – 3017.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 290.93 лв. за MWh при количество от 3428.2 MWh. 
Спрямо стойността от 339.20 лв. (173.43 евро) за MWh за 6 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 7 април 2022 г. се понижава до 328.49 лв. за MWh (спад с 3.2 %) по данни на БНЕБ или 167.96 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 551.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 351.46 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     35,49%   2151.78 
Кондензационни ТЕЦ   39,01%   2365.2 
Топлофикационни ТЕЦ   5,48%   331.93 
Заводски ТЕЦ    2,16%   131.21 
ВЕЦ     0,13%   7.93 
Малки ВЕЦ    2,80%   169.5 
ВяЕЦ     1,21%   73.07 
ФЕЦ     13,29%   805.47 
Био ЕЦ      0,43%    26.34 
Товар на РБ        3964.43 
 
√ Ново понижение на цените на енергийните борси в региона, само в Гърция остават високи 
Румънската OPCOM затвори при цена от 167,96 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 230,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 167,96 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 181,08 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
154,83 евро/мвтч. Най-високата цена от 280,47 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 
85,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 324,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 7 април ще бъде 230,33 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 138,33 гвтч. Максималната цена ще бъде 291,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 162,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 април е 167,96 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 181,08 евро/мвтч. Най-високата цена от 280,47 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя 
ще бъде 85,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 91 417,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 април на Словашката енергийна борса е 142,72 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и тя ще е 280,47 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 27,35 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 98,06 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и тя 
ще е 185,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 27,35 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 април е 140,18 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
161,72 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 65 635,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 18 ч и тя 
ще достигне 189,92 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 85,09 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 74,15 евро/мвтч на 7 април. Пиковата цена ще бъде 79,83 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 967,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 113,23 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 27,35 евро/мвтч. 
 
√ Мария Габриел: Иновацията се нуждае от таланти. Нека отворим Европа към тези умения 
За първи път портфолиото на европейски комисар олицетворява необходимата пряка връзка между #образование, 
#изследвания и #иновации. Тази отговорност води до едновременното ангажиране на нашите държави-членки в областта 
на образованието и подкрепата към изследователи и иноватори чрез изграждане на ефективна рамка, която насърчава 
тяхното развитие. 
Някои хора смятат, че талантът е вроден. Вярвам, че той трябва да се цени, за да процъфтява. За да направим Европа по-
конкурентоспособна на световната сцена и за да отговорим на нуждите от набиране на персонал на нашите компании за 
създаване на #работни места, имаме нужда от повече #таланти. Чувам това по време на мисии си и срещите на място или 
при обсъждане с успешни предприемачи, като тези от EU Unicorn Group. 
Творчеството и предприемачеството се появяват в ранна възраст 

https://unicornsgroup.eu/
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Твърде дълго смятахме, че уменията, особено за творчество, инженерство, предприемачество, се развиват само докато 
сме въвлечени във висшето образование. В тази нова ера на иновации това убеждение трябва да се промени. Ето защо 
развитието на иновативен дух трябва да стане приоритет за нашите млади хора от ранна възраст. В това отношение 
основното и средното училище имат значение и то започва с #цифровото образование и #уменията. 
С нашия План за действие за цифрово образование  искаме да подобрим дигиталните умения и компетенции, както 
започнем от дигитална грамотност до познания за технологии с интензивното използване на данните, каквито са например 
тези за изкуствен интелект. Европейските образователни технологии #EdTech също имат ключова роля, както това се видя 
по време на Първият форум на заинтересованите страни в цифровото образование. 
В тази област на образованието и уменията повече от всякога преодоляването на дигиталната разлика между половете 
също е необходимост. Осигуряването на момичетата и младите жени на възможности да станат бъдещи #лидери и 
#предприемачи е наш приоритет. Например инициативата на EIT - Girls Go Circular  е конкретно действие за осигуряване 
на обучението на 50 000 ученички на възраст между 14-18 години в цяла Европа с дигитални и предприемачески умения. 
Висше образование, учене през целия живот и насърчаване на иновациите 
Иновационният потенциал на Европа зависи от силния принос на нейните висши учебни заведения. Следователно 
иновациите са централни в Европейската стратегия за университетите, която представихме на 18 януари. 
С развитието на инкубатори в рамките на висшите учебни заведения, с инициативи "Новатори в училищата" и с 
Европейския панаир на талантите (European Talent Fair), ние ще подкрепим трансформацията на сектора на висшето 
образование, което ще помогне да се подготвят студентите с новите, ориентирани към бъдещето умения, необходими за 
нашите иновационни #екосистеми . 
Всички тези амбиции ще бъдат разгледани по време на първата среща на високо равнище за образование и иновации, 
която ще се проведе през юни тази година, събирайки заедно ключови участници, създаващи и внедряващи иновации във 
висшето образование и техните екосистеми. Наскоро посетих Trinity College Dublin, член на алианса CHARM-EU, и мога да 
потвърдя уникалната стойност на сътрудничеството между европейските партньори във висшето образование. Това е 
особено вярно, когато става въпрос за прилагане на изследвания и знания в реалната икономика и индустрията. 
Обсъдих тази фундаментална връзка, когато се ангажирах с вдъхновяващи изследователи от Центъра за научни 
изследвания за иновативни материали и биоинженерство AMBER. 
Трябва също така да видим, че секторът на висшето образование и другите заинтересовани страни все повече се 
мобилизират да подкрепят ученето през целия живот и професионалното преквалифициране, както и повишаване на 
квалификацията за посрещане на нови и възникващи нужди в обществото и на пазара на труда. 
Нашият първи по рода си европейски подход към микрокредитите ще ни помогне в това начинание. Това е ключов флагман 
в проекта за изграждане на Европейското образователно пространство до 2025 г., насочено към предоставяне на учащите 
се с краткосрочни и висококачествени възможности за обучение по гъвкав начин. 
Повишаване на уменията за бързо развиващи се екосистеми 
Новаторите и предприемачите се нуждаят от квалифицирана работна сила, за да насърчат растежа си. Както споменах в 
предишната ми публикация относно Закона за чиповете на ЕС, наше задължение е да предложим подходящи инструменти 
за обучение, предоставящи умения и знания, необходими за справяне с предизвикателствата на технологичната 
надпревара. Европейският институт за иновации и технологии, неговата академия и магистърски училища са истински 
примери за тези конкретни усилия. 
Друга осезаема стъпка напред беше неотдавнашното стартиране на Европейската академия за батерии, чиято идея е да се 
адаптира към нуждите на тази верига на стойността при доставките: между 3 и 4 милиона преки и непреки работни места 
в сектора на батериите, които ще бъдат създадени през следващите няколко години и 800 000 работници, които ще трябва 
да бъдат обучени, повишени или преквалифицирани до 2025 г., за да отговорят на това търсене. 
Сега е ясно, че Европа ще бъде иновативна сила от световна величина, само ако трансформиращите иновации бъдат 
посрещнати с образование и умения, готови за новата ера. Талантите, особено в областта на deep tech, ще бъдат в основата 
на нашaтa предстоящa комуникация относно Новата програма за иновации за Европа. 
Нека направим триъгълника на знанието от образование, научни изследвания и иновации успешен за нашето следващо 
поколение, нашата работна сила, нашите предприемачи и всички европейци. 
 
√ Седем проблемни факта за забраната на вноса на въглища от Русия 
Европейската комисия щяла да забранява вноса на въглища от Русия. Чудесна новина. Това на пръв поглед изглежда малко 
по-безболезнено от забраната на вноса на газ, защото малко хора се топлят директно на въглища в Европа. 
Нека обаче видим подробностите: 
1. ЕС е още по-зависим от вноса на въглища от Русия (48% от цялото потребление), отколкото от внос на газ (41% от цялото 
потребление). Лошо. 
2. Русия е третият най-голям износител на въглища в света (184 млн. т. през 2019 г.), но водещите два са ужасно далеч, а 
това при въглищата има голямо значение. Освен това Индонезия и Австралия са силно обвързани с гигантския и бързо 
растящ Азиатско-Тихоокеански пазар. Лошо. 
3. Индонезия, най-големият износител на въглища в света, забрани износа през януари, за да гарантира вътрешните 
доставки. Всеки момент вероятно ще го направи отново, защото международните цени летят, а местните хора там не могат 
да си позволят скъп ток. Лошо. 
4. ЕС внася 74 млн. т. въглища от Русия през 2019 г., а тогава въглищните ТЕЦ в Западна Европа още бяха в дълбока 
немилост. През 2022 г. обаче работят на максимален капацитет, за да заместат мега-скъпия газ - през март например 

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan
https://education.ec.europa.eu/kk/node/1923
https://eit-girlsgocircular.eu/
https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities
https://www.linkedin.com/pulse/eu-chips-act-new-ecosystem-towards-excellence-mariya-gabriel/?trackingId=3DgGT3dUcQ%2BWj0tYNGIv8Q%3D%3D
https://eit.europa.eu/
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/?cn-reloaded=1
https://3e-news.net/bg/a/view/32236/ek-predlaga-embargo-pri-vnosa-na-ruski-vyglishta
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немските ТЕЦ на вносни черни въглища отчитат 100% скок на производството. Следователно и общото потребление в 
Европа е много по-високо, тоест още по-зависимо от внос от Русия. Лошо. 
5. Другите три относително големи износителя около Атлантика - САЩ, ЮАР и Колумбия - имат несравнимо по-малък общ 
износ. Те просто не могат да заместят руските доставки. Лошо. 
6. САЩ е страната с най-големите запаси в света и теоретично би могла да затрупа Европа с въглища. Обаче през 
последните 15 г. инвестициите във въглищни мини и транспортна инфраструктура са близки до нулата. Тоест, въглища 
може и да има, но те няма как да бъдат добити и транспортирани към когото и да е по света. Лошо. 
7. Германия например има точно толкова запаси на въглища, колкото Индонезия. Обаче я няма на тази карта, докато 
Индонезия е най-големият играч в износа. Тоест, проблемът е самосъздаден и може да бъде наистина решен само с 
вътрешен ресурс. Много лошо. 
И аз искам Путин да бъде ударен възможно най-силно и войната да свърши веднага. Ако обаче в този процес Европа си 
направи харакири, той няма да е най-големият губещ. 
Води се гореща, а не студена война. Втората може да бъде спечелена в състезание на изтощение с икономически мерки. 
Истинската война обаче се печели с военни аргументи, тоест на фронта. 
 
Мениджър 
 
√ Промениха правилото за кворум при гласуване на закони в парламента 
Ръководството на парламента връща действало преди правило за нужния брой гласове, с които може да се приемат 
закони, стана ясно от изказване на председателя на НС Никола Минчев. 
Действащата в момента практика при гласуване на даден законопроект да е нужен кворум от 121 народни представители 
не работи, заяви той 
"От началото на Народното събрание сме запазили парламентарната практика от 46-ото Народно събрание по отношение 
на необходими гласове - при всяко гласуване да има 121 участващи, което не е нормативно закрепено, не се изисква 
задължително. Появиха се и проблеми с тази практика, която сме въвели, поради което ще се върнем към практиката, 
която е била прилагана до 44-ото Народно събрание, включително, а именно - за да бъде едно предложение прието, 
трябва да са гласували повече от половината от последно регистрираните или съобразно последната проверка на 
кворума", посочи Минчев.  
 
√ Напълно готова е финалната версия на Плана за възстановяване 
Напълно готова е финалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви в началото на вчерашното 
правителствено заседание премиерът Кирил Петков, който изброи и някои от акцентите в Плана.  
На първо място, посочи той, Планът за възстановяване и устойчивост гарантира енергийната сигурност на България и се 
запазва пълния капацитет на Маришкия басейн и едновременно с това сме изцяло в рамките на зеления преход. 
Използвахме и иновативни решения включително батерии и ВЕИ-та", допълни премиерът. 
"Искам да поздравя специално и подхода за справедлива България. Върховенството на закона е сложено на огромен 
пиедестал и е голям приоритет. Най-накрая имаме механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор и това 
става със съдия, който временно ще вземе ролята на разследващ прокурор, а след това ще бъде върнат като съдия, така 
че да няма конфликт на интереси. Едновременно с това ще бъде направена реформа и в Антикорупционната комисия. Ще 
има и големи реформи в това как се извършват обществените поръчки. Както всички знаем, това беше огромен проблем в 
предишните управления на България", посочи Кирил Петков. 
За "Свързана България", добави премиерът, вместо да имаме много различни частични проекти на парче, в този финален 
план има голям фокус върху жп транспорта с 62 нови влака и нови градски железници", отбеляза той.  
За "Иновативна България" Петков посочи, че Министерството на иновациите и растежа, МОН и МОСВ също са включени в 
Плана. "Увеличаваме и общия размер на средствата към бизнеса. Слагаме специален акцент към иновативните и 
стартиращите компании. Така можем всички да се поздравим, че България има много добър работещ план и очакваме 
днес в края на деня или в утрешния ЕК да ни го предаде финализиран. Благодаря на всички за добре свършената работа", 
каза още Кирил Петков. 
Премиерът коментира и темата за българите на кораба "Царевна" в Мариупол. "Българското правителство и българските 
служби работят ежечасно и на всеки 3 часа ми дават информация какво се случва. Хората там са в добро състояние, имат 
храна и вода за още 10 дни. Проблемът е, че има 260 метра от кораба до оградата. Там има скривалище, в което все още 
има бойни действия и тази сутрин е имало стрелби. Това означава, че тези 260 метра не са безопасни да бъдат преминати 
от никой. В момента, в който този коридор стане зелен, имаме пълна организация българските моряци да бъдат изведени 
от там", обясни Петков.  
 
√ ББР започва да предлага оборотни кредити за суровини и материали 
Нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите 
цени на основни стоки и услуги в помощ на малките и средните предприятия предлага Българската банка за развитие. 
Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите 
цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния 
продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение. 
Програмата на ББР е отворена за компании от всички сектори на икономиката. Условието е да бъдат жизнеспособни 
предприятия, като са допустими и кандидати с по-нисък кредитен рейтинг, поясняват от финановата институция. 
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Обемът на програмата е 10 млн. лева, а заемите, които ще се отпускат по нея – кредитни линии и овърдрафт, ще бъдат без 
обезпечение. 
 

 
 
Банката ще гарантира своите вземания чрез съдлъжничество от собствениците или друга фирма. Повече информация ще 
откриете тук. 
 
√ Северна Македония ще внася пшеница от България 
Македонският министър на земеделието Люпчо Николовски съобщи в профила си във Фейсбук, че е постигнато 
споразумение Северна Македония да внася пшеница от България, предаде БТА. 
С моя колега министърът на земеделието на България Иван Иванов се разбрахме да се осигурят от България допълнителни 
количества пшеница. По такъв начин със съседите си градим истинско добросъседство, а сплотени по-лесно ще преборим 
настоящата криза, написа Николовски в профила си във Фейсбук. 
Двамата министри са в Берлин по повод министерската среща в рамките на Берлинския процес и диалога по 
селскостопанска политика: Германия - Западни Балкани в Берлин. 
Министерската среща е под съвместното председателство на федералното министерство на прехраната и земеделието на 
Германия и постоянната работна група за регионално развитие на селските райони (SWG RRD), в която министерството на 
земеделието на България има статут на наблюдател. 
Берлинският процес е инициатива на Германия, започнала през 2014 г., имаща за цел засилено регионално сътрудничество 
и насърчаване на добросъседските отношения, устойчив растеж и подпомагане на евроинтеграцията на държавите от 
Западните Балкани.  
Миналия месец Северна Македония се договори да внася пшеница от Сърбия. 
 
√ Евродепутати идват у нас за проверка на обвинения в корупция 
Делегация на комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол (CONT), заедно с представители на Европейската 
комисия и Европейската сметна палата идват в България другата седмица. Те ще бъдат у нас на двудневна визита от 11 до 
13 април, за да проучат фактите във връзка с обвиненията в корупция и злоупотреби с публични средства в България с 
потенциално отражение върху финансовите интереси на ЕС, съобщава Европарламентът. От съобщението не става ясно 
кои точно сигнали и обвинения ще се проверяват. 
Делегацията включва Томаш Здеховски (ЕНП, Чехия), Цветелина Пенкова (С&Д, България), София ин'т Велд (Renew, 
Нидерландия), Виола фон Крамон-Таубадел (Зелените/ЕСА, Германия), Йоахим Кус (ИД, Германия),Ришард Чарнецки (ЕКР, 
Полша) и Андрей Новаков (ЕНП, България) като придружаващ член.  
Работната програма на евродепуатите включва срещи с различни организации на гражданското общество, журналисти, 
както и с висши държавни и правителствени служители, които са пряко или косвено свързани с администрирането и 
управлението на европейските фондове в България, включително от Министерствата на финансите, на вътрешните работи 
и на земеделието, Прокуратурата, Народното събрание, Изпълнителната агенция, отговаряща за одита на средствата от 
ЕС, Сметната палата, ИСУН 2020, Националното сдружение на общините, съобщава БТА. 
 

https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/oboroten-kredit-za-surovini-i-materiali/
https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/oboroten-kredit-za-surovini-i-materiali/
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√ Урсула Фон дер Лайен и Жозеп Борел отиват в Киев тази събота 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и 
сигурността Жозеп Борел ще пътуват в края на седмицата до Киев, съобщи говорителят на ЕК Ерик Мамер в Туитър. 
Предвижда се двамата да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски в събота преди събитието 
#StandUpForUkraine във Варшава. По-късно същия ден ЕС се очаква да обяви първите постъпили заявки от организации от 
целия свят за дарения за Украйна, добави говорителят. 
Планове да посети Украйна обяви и австрийският канцлер Карл Нехамер. От неговата канцелария потвърдиха, че той ще 
посети Киев в някой от следващите дни, за да обсъди с украинския президент Володимир Зеленски хуманитарната и 
политическа подкрепа за Украйна. Досега Австрия е предоставила на Украйна около 17,5 милиона евро от своя фонд за 
бедствия в чужбина, както и 10 000 каски и над 9100 защитни жилетки за употреба от гражданите. Австрия, която не е член 
на НАТО, скоро ще предостави и допълнителна хуманитарна помощ, съобщиха от канцлерството. От съображения за 
сигурност не бяха оповестени допълнителни подробности за пътуването на канцлера.   
Преди дни в Киев беше председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя беше първият представител на 
институциите на ЕС, който посети украинската столица след започналото изтегляне на руските войски от района.  
 
√ Скок на заявките за патенти в Европа след отлива заради пандемията 
Ръст на заявките за патенти в Европа през 2021 г. след спада, предизвикан от пандемията. Цифровите и медицински 
технологии, както и азиатските компании са основните двигатели на иновациите, се посочва в доклада на Европейското 
патентно ведомство, цитиран от Франс прес и БТА. 
Миналата година патентната организация, базирана в Мюнхен, е получила общо 188 600 молби, което е увеличение с 4,5 
на сто на годишна основа. Това е нов рекорд след спад от 0,7 на сто през 2020 г., дължащ се на логистични сътресения, 
породени от пандемията от COVID-19. 
Секторът на цифровите и информационни технологии е подал най-голям брой заявки (15 400 или +9,4 на сто), следван от 
медицинските технологии ( 15 231 или +8,8 на сто) и информационните технологии (14 671 заявки или +9,7 на сто).  
Традиционно броят на заявките за патенти е ранен индикатор за анализ на инвестициите на компаниите в проучвания. 
"Данните за 2021 г. показват връщане към нормалността", заяви пред АФП главният икономист на патентното ведомство 
Ян Мениер, подчертавайки, че увеличението е свързано географски с Азия и САЩ. 
САЩ са подали най-голям брой заявки (46 553), а Китай е регистрирал значително увеличение на молбите (16 665), или 
скок от 24 на сто. Азиатската страна е удвоила исканията за патенти в Европа, свързани с приложения за изкуствен интелект, 
подчертава Мениер. 
Следвайки тенденцията от последните 10 години, заявките от европейските страни са по-малко от половината от общия 
брой подадени досиета (44 на сто), а 56 на сто са от страни извън ЕС. 
Тази ситуация се отразява в класификацията на компаниите, искащи да защитят изобретенията си на европейския пазар, 
доминиран от азиатските гиганти. Китайският Huawei е първата промишлена група, патентовала иновациите си в Европа, 
следвана от корейските Samsung и LG и европейските Ericsson и Siemens.  
В Европа все още има много иновации, но най-вече в традиционната промишленост, транспорта, аеронавтиката, химията 
и машинните инструменти, уточнява Мениер. 
Енергийният преход задължава и подчертава протичащите трансформации в автомобилостроенето, където заявките за 
патенти са намалели в сектора на двигателите с вътрешно горене, а са нараснали за интелигентите превозни средства (+23 
на сто) и електрическите двигатели (+16 на сто).  
 
√ Полша блокира европейския компромис за глобален минимален корпоративен данък 
Полша блокира предложения от Франция компромис за прилагане на минимален корпоративен данък в целия Европейски 
съюз (ЕС), съобщи Ройтерс. Това е поредният удар по глобалното преразглеждане на международните данъчни правила.  
"Въпреки предложените изменения Варшава все още има опасения, че минималният данък може да влезе в сила, без 
новите правила да възпират големите мултинационални компании да отчитат печалбите си в страните с най-благоприятни 
данъчни правила", каза началникът на полската приходна агенция Магдалена Жечковска. 
Близо 140 държави, включително Полша, постигнаха сделка през октомври за минимална данъчна ставка от 15% за 
мултинационалните компании с надежда да затруднят гиганти като Alphabet, Amazon и Facebook да избягват плащането 
на данъци, като регистрират печалбите си в страни с ниско данъчно бреме, припомня БТА.  
Франция, която пое ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари, настоя за бързо прилагане на сделката в 
блока, където данъчните въпроси изискват единодушно одобрение на всички страни членки.  
Полша беше една от четирите страни, които блокираха опита за намиране на компромис миналия месец, но Швеция, 
Естония и Малта се отказаха от съпротивата си след промени в сделката. 
Френският финансов министър Бруно Льо Мер заяви, че не е убеден в правотата на полската позиция. "Опасенията на 
Варшава са били взети предвид, а други страни членки също са направили отстъпки", подчерта той и добави, че ще върне 
въпроса в дневния ред на следващата месечна среща на финансовите министри на ЕС. 
 
√ Липсата на работна сила надвисва като сериозна заплаха над британския селскостопански сектор 
Сериозен недостиг на работна сила, дължащ се основно на Брекзит и пандемията от COVID-19, заплашва селскостопанския 
сектор и хранителната сигурност на Великобритания. Това се посочва в публикуван парламентарен доклад, предава Франс 
прес. 
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Секторът, един от най-важните за британската икономика, рискува "постоянни щети", ако правителството не се намеси, за 
дa се справи с проблема, предупреди комисията за околната среда, храненето и селскостопанските въпроси. Селското 
стопанство зависи в голяма степен от сезонните чуждестранни работници, които частично са се завърнали по родните си 
места с настъпването на пандемията. Завръщането им във Великобритания е усложнено и от по-трудните условия за 
получаване на виза след Брекзит. 
Съществува риск войната в Украйна да влоши проблема, тъй като много от украинските работници са останали в родината 
си, за да се бият. Две трети от издадените визи за сезонни работни през 2021 г. са били за украинци. Комисията смята, че 
мерките на правителството за увеличаване на националната работна сила, ако са само пожелателни, не биха имали 
незабавно влияние и междувременно ще е необходима по-голяма гъвкавост относно миграционната политика. 
Последствията от липсата на работна сила вече се усеща: миналата година тази липса е повлияла върху хранителната 
сигурност, благосъстоянието на животните и психичното здраве на работещите в сектора, подчертават авторите на 
доклада, цитирани от БТА. Депутатите искат специална подкрепа за свиневъдите - 35 000 прасета са били заклани и 
изгорени заради недостиг на работници в кланиците. 
"През 2021 г. земеделците се сблъскаха с необичайна ситуация - посевите в полетата бяха оставени да изгният, а прасета в 
добро здраве бяха заклани заради липса на работна сила. Поведението на правителството към работещите в хранителната 
промишленост и земеделието е особено разочароващо", напомня председателят на комисията Нийл Париш, цитиран в 
съобщението. Той призова кабинета да се доверява на представителите на сектора и да действа бързо, когато те изразят 
опасения.  
Селскостопанският сектор, подобно на много други във Великобритания, се сблъсква с глобално повишаване на разходите 
за електроенергия, утежнени от войната в Украйна, която доведе и до скок в цените на торовете, на които Русия е голям 
производител.  
 
√ Понижения на борсите в Европа на фона на все по-агресивния Фед 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в сряда, регистрирайки спад от шестседмичните си върхове, след като 
инвеститорите насочиха вниманието си към опасенията, свързани с агресивното повишаване на лихвените проценти в 
САЩ, което има потенциално ще навреди на растежа, и очакваните нови западни санкции срещу Русия, които ще дадат 
допълнителен тласък на инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,09 пункта, или 1,1%, до 457,98 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
сложи край на тридневната си серия в зеления сектор, следвайки загубите на Уолстрийт и в Азия. Европейският регионален 
технологичен индекс SX8P се понижи с 2,55%. 
Немският показател DAX се понижи 199,24 пункта, или 1,38%, до 14 225,12 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 36,13 пункта, или 0,47%, до 7 577,59 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 82,48 
пункта, или 1,24%, до 6 563,03 пункта. 
Европейските акции последваха разпродажбите в САЩ в предходната сесия, след като членът на Управителния съвет на 
Федералния резерв на САЩ Лейл Брейнард заговори за по агресивно покачване на лихвените проценти и за свиване на 
баланса на централната банка. 
„Макар че инвеститорите очакваха Фед да предприеме действия за обуздаване на инфлацията, вероятното темпо, с което 
се очаква да действа централната банка, е това, което наистина тревожи пазара. Ако затегнете паричната политика твърде 
бързо икономиката може да изпадне в рецесия“, каза Ръс Моул, инвестиционен директор в AJ Bell. 
„Опасенията относно силата на американската икономика естествено накараха инвеститорите да се тревожат за 
състоянието на други географски райони“, добави той. 
Призивите за по-сериозно затягане на политиката от страна на Фед преди публикуването на протоколите от последното 
заседание на финансовата институция идват в момент, когато членовете на Европейската централна банка изразиха нужда 
от ограничаване на стимулите, за да се предотврати повишаването на инфлационните очаквания отвъд целта на 
централната банка от 2%. Следващата среща на ЕЦБ е през идната седмица. 
Междувременно притесненията за инфлацията отново излязоха на преден план, тъй като предложените нови санкции на 
ЕС срещу Русия може да включват забрана за вноса на руски въглища и забрана за влизане на руски кораби в пристанищата 
на страните от блока. Обмисля се и забрана на вноса на петрол от Русия. 
Френските борси са обхванати от несигурност преди предстоящия този уикенд първи тур на президентските избори в 
страната. Очакванията са Еманюел Макрон да победи Марин Льо Пен, въпреки че през последните седмици 
крайнодясната намалява изоставането си  от настоящият президент. Шансът да изборите да се решат още на първия тур е 
почти нулев, като балотажът е насрочен за 24 април. 
„Един период на завишена волатилност очевидно не трябва да се изключва между двата кръга, ако разликата между 
кандидатите е малка“, каза Винсент Мортие, главен инвестиционен директор в Amundi. 
„Ние обаче оставаме убедени, че в крайна сметка прагматизмът ще надделее и че тези избори няма да бъдат 
разрушителни за пазарите“, добави той. 
Загуби на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения във вторник, след като членът на Управителния съвет 
на Федералния резерв на САЩ Лейл Брейнард даде сигнал, че централната банка може да подходи по-агресивно към 
политиката си на затягане, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 280,7 пункта, или 0,8%, до 34 641,18 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 57,52 пункта, или 1,26%, до 4 525,12 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq загуби 328,39 пункта от стойността си, или 2,26%, завършвайки сесията при ниво то 14 204,17 пункта. 
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„В крайна сметка,  това (затягането на политиката на Фед) ще доведе до забавяне на икономическия растеж. Фондовият 
трябва да отрази това“, коментира пред Си Ен Би Си главният икономист на Moody’s Analytics Марк Занди. „По тази причина 
очаквам фондовият пазар да има няколко трудни месеца, тъй като в крайна сметка се приспособява към това, което Фед 
прави и ще прави занапред“. 
Най-големите губещи за деня бяха акциите на технологичните компании. Цените на книжата на производителите на чипове 
Nvidia и AMD се понижиха съответно с 5,22% и 3,36%. Някои анализатори смятат, че технологичните компании могат да 
бъдат най-тежко засегнати от кампанията на Фед за повишаване на лихвите, тъй като това ще накара инвеститорите поемат 
по-малко риск и да купуват акции със стабилни печалби, вместо акции на растежа, обещаващи големи печалби в бъдеще. 
Междувременно сектори на комуналните услуги и здравеопазването записаха печалби във вторник. Акциите на 
фармацевтичния гигант Johnson & Johnson и Pfizer поскъпнаха с 0,65%, а тези на Procter & Gamble и Walmart – с 0,35% и 
0,28%. Цените на книжата на операторите на круизни кораби Carnival и Norwegian Cruise Line се повишиха съответно с 2,43% 
и 1% 
„Начинът, по който пазарът реагира днес, е типичен пример за отбранителна позиция от страна на инвеститорите. 
Секторите, свързани със базовите стоки се представят по-добре, докато технологичните акции се представят по-зле поради 
опасенията от високи лихвени проценти“, каза Кийт Лернър от  Truist. „Има загриженост относно икономиката и 
способността на Фед да постигне „меко кацане“, добави той. 
След като започнаха сесията със спад, акциите се оцветиха в червено, след като Лейл Брейнард каза, че Федералният 
резерв трябва „бързо“ да свие баланса си, за да намали инфлацията. 
„Инфлацията е твърде висока и има рискове от ускоряване“, коментира тя, като добави, че Фед се нуждае от стабилен темп 
на увеличаване на лихвите. 
След нейните коментари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа скочи до 2,56%, достигайки 
най-високото си ниво от май 2019 г 
Страховете от рецесията продължиха да плашат инвеститорите във вторник и Deutsche Bank стана първата голяма банка 
на Уолстрийт, която прогнозира, че се задава в САЩ, посочвайки по-агресивната борба на Фед с инфлацията като знак за 
това. 
„Очаква се американската икономика да понесе сериозен удар от допълнителното затягане на Фед до края на следващата 
година и в началото на 2024 г.“, казаха икономистите на банката в бележка до клиентите във вторник. 
Понижения в Азия 
Технологичните акции поведоха спада на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион в сряда, следвайки загубите 
на Уолстрийт в предходната сесия, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 437,68 пункта, или 1,58%, до 27 350,3 пункта. 
Цената на книжата на технологичния конгломерат SoftBank се понижи с 2,81%. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 421,79 пункта, или 1,87%, до 22 080,52 пункта. Понижението дойде на фона 
на решението на главният секретар на Хонконг Джон Ли да подаде оставка два дни, след като ръководителят на 
администрацията на Хонконг Кери Лам обяви, че няма да се кандидатира за втори мандат. 
Листнатите в Хонконг акции на Alibaba, Meituan и Tencent поевтиняха съответно с 5,36%, 3,65% и 2,31%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 0,71 пункта, или 0,02%, до 3 283,43 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 0,14 пункта, или 0,01%, до 2 127,96 пункта. Това е първата сесия за 
двата индекса през тази седмица, след като в понеделник и вторник те бяха затворени по случай национален пранзник. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 24,17 пункта, или 0,88%, до 2 735,03 пункта. Цената на книжата на Kakao се 
понижи с 2,33%. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 37,8 пункта, или 0,5%, до 7 490,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 5 пункта, или 0,79%, до 631,04 пункта. BGBX40 се понижи с 0,95 пункта, или 0,65%, до 145,50 пункта. BGTR30 
изтри 6,08 пункта от стойността си, или 0,82%, достигайки ниво от 736,05 пункта. BGREIT записа спад от 0,90 пункта, или 
0,51%, до 175,19 пункта. 
 
√ ЕЦБ иска подкрепа от правителствата за справяне с инфлацията 
Справянето с рекордната инфлация в еврозоната само чрез промени в паричната политика носи риск от големи разходи 
за обществото. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Фабио Панета, цитира от 
Блумбърг. 
Той призова правителствата да поемат част от тежестта като защитят домакинствата от нарастващите цени на енергията. 
Голяма част от повишението на инфлацията, която сега е повече от три пъти по-висока целта на ЕЦБ от 2%, се дължи на 
геополитически фактори, извън контрола на централните банкери, коментира Панета по време на реч в Касино, Италия. 
Той призова за „съгласувана стратегия на фискалната и паричната политика“, която да помогне за укротяване на цените, 
като същевременно с това води до минимални щети. За целта той предлага намаляване на косвените данъци (към който 
спадат данък добавена стойност (ДДС) и акцизите върху алкохола, тютюна и енергията) или по-големи парични трансфери 
към най-уязвимите членове на обществото, които да смекчат ефектите от енергийния шок. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард също подчерта, че правителствената помощ, която вече е в размер на десетки 
милиарди евро, трябва да бъде по-целенасочена. 
„Да искате от паричната политика самостоятелно да понижи краткосрочната инфлация, докато инфлационните очаквания 
са закотвени, е нещо, което би струвало много скъпо. Затягането на паричната политика няма да повлияе пряко на цените 
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на вноса на енергия и храни, които зависят от глобални фактори, а сега и от войната. Вместо това ще трябва да потиснем 
значително вътрешното търсене, за да намалим инфлацията“, каза Панета. 
Неговите коментари са показателни за предизвикателството, пред което е изправена Европейската централна банка, която 
иска ограничи инфлацията, без обаче да дерайлира икономическото възстановяването Европа. Те също така подчертават 
разликите в подхода на ЕЦБ в сравнение с този на Федералния резерв на САЩ, които се подготвя да ускори повишаването 
на лихвите на фона на по-бърз и широкообхватен инфлационен натиск, задвижван от вътрешния пазар. 
Въпреки че ЕЦБ ускори спирането на стимулите, централните банкери все още не могат да постигнат консенсус за това кога 
финансовата институция трябва да започне да повишава лихвените проценти – нещо, което Фед и АЦБ вече направиха. 
Пазарите залагат на повишения с четвърт процентен пункт от ЕЦБ през септември, декември, както и януари и март 
следващата година. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0920 долара 
Курсът на еврото днес продължи да спада и доближи цена от 1,09 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0920 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0923 долара. 
 
√ Доларът е без алтернатива. Поне засега 
Замразяването на руските валутни резерви ще има дългосрочни и системни последици. Доминиращата роля на долара 
като резервна валута едва ли ще бъде засегната. Никоя друга страна не би могла да предостави на света голям 
ликвиден пазар на държавни облигации и напълно отворена капиталова сметка. Възможно е санкциите да имат 
значителен дългосрочен ефект върху търсенето на резерви. Държавите могат да намалят зависимостта си от тях, 
като ограничат излагането си на финансови шокове и частично ограничат движението на капитали. Това от своя 
страна би довело до еволюция в архитектурата на международната валутна система, при която трансграничната 
финансова интеграция е намалена.Това пишат за VoxEU Маркус К. Брунермайер, професор в Принстънския 
университет, неговият колега Харолд  Джеймс, професор по история и международни отношения , и Жан-Пиер Ландау, 
бивш изпълнителен директор на Международния валутен фонд и на Световната банка. 
Санкциите срещу Русия, които бяха наложени след нахлуването ѝ в Украйна, са безпрецедентни по мащаб и преди всичко 
по обхват. За пръв път в най-новата история валутните резерви, държани от голяма централна банка, са замразени. 
Реакциите на руските власти показват, че това е било напълно неочаквано от тяхна страна. Текстът по-надолу представя 
някои виждания за потенциалните дългосрочни и системни последици в контекста на геополитическо съперничество и 
нарастваща „деглобализация“, поне по отношение на финансовите транзакции. 
Санкциите и доларът 
Първият въпрос, който ще разгледаме, е дали статутът на долара, като доминираща международна валута, е поставен под 
риск. Отговорът е отрицателен по три причини: 
Първо, блокирането на руските валутни резерви се случва в необичайна ситуация – по време на въоръжен конфликт, 
предизвикан от инвазията, извършена от голяма държава. Никой не би очаквал стандартните финансови отношения и 
договорености да се запазят при тези обстоятелства. В подобни ситуации, като войната на Япония в Азия от 1937 г., 
трансграничните плащания са блокирани. Златото, притежавано от окупирани или във война държави, не е предадено на 
агресора от централните банки, които го държат. Франция и Великобритания отказват да предадат резервите на 
анексираните от Съветския съюз балтийски страни през 1940 г. Това са екстремни и редки обстоятелства. 
Всички действия, предприети от правителствата на САЩ през последните десетилетия, демонстрират ангажимента им да 
насърчават и запазят долара като сигурен актив. Множество инструменти на ФЕД имат за цел да гарантират ликвидността 
на пазара на държавните финанси – някои от тях са специално проектирани за официални чуждестранни притежатели. 
Скритата държавна гаранция в полза на Fanni Mae и Freddie Mac (които служат като основен инструмент за валутни 
резерви) беше препотвърдена, когато е необходимо. С възможно изключение на администрацията на Тръмп, поредните 
финансови секретари на САЩ бяха категорични, че „силният долар е в интерес на Съединените щати“. 
И нe на последно място – няма атрактивна алтернатива на щатския долар и следователно не съществува реалистичен 
инструмент за диверсификация. Силата на САЩ да налагат санкции произтича директно от централната роля на долара. За 
всяка международна корпорация или финансова институция животът без долари е невъзможен. Следователно всяка тяхна 
операция потенциално попада под юрисдикцията на САЩ. Избягването и противопоставянето на санкциите означава 
намиране на алтернативи на долара. Затова се връщаме към един стар и все още много съществен въпрос: има ли такива? 
Международните стари и нови пари 
Парите са свързани с мащаба и външните ефекти. Те влияят под формата на мрежови външни ефекти – колкото повече 
хора приемат дадена валута, толкова по-добра е тя като средство за размяна; и като външни ефекти на ликвидността – 
истинското натрупване на стойност остава търгуемо и ценно, когато стане нужда. В сегашната световна икономика важен 
въпрос е за причинно-следствената връзка между тези две функции. 
Теорията за доминиращата валутна парадигма (Гита Гопинат - заместник-управляващ директор на МВФ, и Ерик Щайн - 
главен инвестиционен директор в Eaton Vance, 2021) приписва на долара водеща роля в глобалните плащания и финанси 
и на функцията му като валута за международни финансови потоци. В същия дух проф. Бари Айхенгрийн (валутен 
анализатор и професор по икономика и политика от Калифорнийския университет в Бъркли – бел. р.) вижда логична 
последователност в появата на световна валута въз основа на своя анализ на историята на междувоенния период: (1) 
фактуриране и сетълмент на търговия, (2) използване в частни финансови транзакции (валута на превозното средство), (3) 
използване от централните банки като резерви. 
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Ако тази последователност все още е валидна, има реални възможност за поява на алтернативни резервни валути. Китай 
е основната световна търговска сила. Той има лост да настоява за използването на своята валута като средство за размяна 
и разчетна единица. Пекин може да използва напредъка си в развитието на цифровите валути. Този сценарий би позволил 
на платформа за мобилни и онлайн плащания Alipay и китайската телекомуникационна компания Tencent да разширят 
международните си операции, като постепенно изместват деноминацията си от местни валути към юани. Китай е най-
напреднала в разработването на цифрова валута на централната банка. Въвеждането на e-yuan, което вече е преминало 
своята пилотна фаза, често се тълкува като офанзивен ход за насърчаване на интернационализацията  му.  
Според противоположен подход доминацията на долара се дължи на неговата уникална роля като средство за съхранение 
на стойност, като най-сигурен актив. Няма как по друг начин да заделите няколкостотин милиарда с почти пълна сигурност 
и ликвидност. Тази функция е централна във финансово глобализирания свят, където както частните, така и публичните 
субекти трябва да защитават своята ликвидност. От тази роля като средство за съхранение на стойност произтичат други 
функции, обръщайки причинно-следствената връзка, която може би е била преобладаваща в други периоди. Тъй като 
доларът е резервен актив, е удобно да се използва и за фактуриране и плащания. Той служи като глобална разчетна 
единица. Показателно е, че 70% от отвъдморските заеми на китайските официални лица са все още деноминирани в 
долари и само 10% - в юани. 
Ако приемем, както ние считаме, този втори подход за правилен, то няма други пари, които биха изместили долара в 
обозримо бъдеще. Резервната валута със сигурност носи привилегии и власт. Но пък има и изисквания, които никоя друга 
страна не може да покрие: голям и ликвиден пазар на съкровищни облигации (който Европа сега няма) и напълно и 
безусловно отворена капиталова сметка (която Китай няма да има). Локализираните споразумения за размяна и бартер, 
като разработените от Китай, могат да помогнат, но няма да освободят тези две основни изисквания. 
Бърз преглед на други възможни алтернативи потвърждава тази диагноза. Валути, като австралийския долар, се 
споменават като възможни резервни инструменти. Макар и напълно отворен и достъпен, размерът на пазара на 
австралийските съкровищни облигации е само 2,5% от този на САЩ. 
Имаше повтарящи се опити специалните права на тираж да се превърнат в истинска алтернатива на резервите – курс, 
активно насърчаван от Китай след глобалната криза. Те до голяма степен са в застой поради размери и достъпност 
(възможното използване на специални права на тираж е тясно ограничено от дизайна). 
Някои наблюдатели подчертават потенциала на криптовалутите, като сочат ролята им за насочване на средства към 
Украйна след руската инвазия. Те обаче нямат възможност да обработват транзакции в голям мащаб (транзакциите към 
Украйна са десетки милиони долари дневно). Въпреки някои завладяващи технологични характеристики, криптовалутите 
са още по-далеч от важна роля като резерви. Мениджърите са наясно с особеностите на тези парични системи. 
Ежедневното им функциониране се основава на инициативи и стимули на частни оператори, чиято дейност е чисто 
доброволна и мотивирана от печалба. Съмнително е, че биха поверили публични резерви на групи от „миньори“, пръснати 
по целия свят. 
Глобализацията и търсенето на резерви 
Санкциите вероятно ще имат дългосрочни ефекти – не върху състава, а върху търсенето на резерви. Международната 
валутна система в крайна сметка може да се коригира чрез преминаване към нова архитектура, където финансовата 
интеграция е намалена и следователно необходимостта от резерви е по-малка.  
Оставяйки настрана реципрочните отношения между САЩ и Китай – известно квалифицирани от Лари Съмърс като 
„финансов баланс на тероризма“, е полезно да разгледаме ситуацията на други нововъзникващи страни. Около двадесет 
държави разполагат с валутни резерви над 100 млрд. долара, повечето от които нововъзникващи икономики. Те очевидно 
са изправени пред нов „опашков риск“ от санкции – вероятността е малка, но с огромно въздействие. Знаем, че няма как 
да се диверсифицират тези рискове. Единственият начин за застраховка е намалението на експозицията. По отношение на 
климата това означава намаляване на емисиите и концентрациите на въглероден двуокис до ниски нива, като развиващите 
се икономики следва да намалят зависимостта и нуждата си от валутни резерви. 
До 2015 г. се наблюдава постоянно увеличение на валутните резерви и плато от тогава досега. Тази еволюция почти 
отразява (с забавяне от няколко години) тенденциите в брутните трансгранични капиталови потоци и международните 
експозиции, които се разшириха до 2010 г. и след това се стабилизираха в резултат на глобалната криза. 
          

 
Източник : Икономически бюлетин на ЕЦБ брой 7/2019. 
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Това не е случайно. Търсенето на резерви на страните е пряк резултат от финансовата им интеграция със света. Изключение 
прави само Китай. Резервите традиционно се разглеждат като инструмент за управление на валутния курс, но имат и по-
голяма роля. В много нововъзникващи икономики производственият и финансов сектор е частично „доларизиран“. Като 
последица от либерализацията на капиталовата сметка както корпоративните, така и финансовите институции могат да 
вземат и отпускат заеми в чуждестранна валута. Следователно биха били изправени пред несъответствие на падежа и 
ликвидността в долари. Чуждестранните резерви позволяват на централните банки в тези страни да действат като 
кредитори от последна инстанция в чуждестранна валута и да защитават вътрешната и външна финансова стабилност. Тези 
избори на политика могат да бъдат обърнати, ако и когато резервите носят нови рискове. Финансовата глобализация по 
същество е спряла много преди нахлуването в Украйна. 
Новите форми на санкции, дори и много редки, могат да доведат до по-нататъшно отстъпление и сегментиране на 
световната финансова система. Последиците от тях разкриват основна и забравена истина: движението към по-голяма 
финансова глобализация е подкрепено от дългосрочно сходство на целите, стандартите и разбирателството между 
страните. Като предоставят резервна валута (и се възползват от нея), като я увеличават в кризисни моменти като 2008 или 
2020 г. чрез суап линии, САЩ предоставят на света глобално обществено благо – широко разпространен достъп до сигурен 
актив, който може да се използва като буфер срещу финансови шокове. Дали това равновесие може да бъде запазено в 
един геополитически разделен свят е основен въпрос за бъдещето. 
 
√ Москва обещава съдебна битка срещу изземване на руски активи 
Москва ще се бори срещу опитите за изземване на руска собственост в чужбина в съдилища по целия свят. Това заяви 
бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев в публикация в социалната мрежа Тelegram, предаде Ройтерс.  
„Нашите опоненти… трябва да разберат, че ще се сблъскат с голям брой искове в съдилищата. Както в националните 
съдилища в САЩ и Европа, така и в международните", написа той. 
Медведев бе президент на Русия в периода 2008-2012 г. и министър-председател от 2012 г. до 2020 г. Сега той е заместник-
секретар на Съвета за сигурност на Русия. 
 
√ Петролът поскъпна въпреки освобождаването на резерви от членките на МАЕ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки спада до триседмично дъно през предходната 
сесия, когато страните членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) обявиха сериозно освобождаване на 
резерви в опит да компенсират недостига на доставки на пазара, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,88 долара, или 1,86%, до 103 долара за барел, докато, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,56 долара, или 1,62%, до 97,79 долара за барел. 
И двата бенчмарка поевтиняха с повече от 5% в предишната сесия и достигнаха най-ниските си нива от 16 март. 
В сряда страните членки  на МАЕ се съгласиха да освободят 60 млн. барела петрол от резервите си в допълнение към 
обявените миналата седмица от САЩ 180 млн. барела, за да помогнат за понижаване на цените на фона на проблемите с 
доставките, предизвикани от инвазията на Русия в Украйна 
Анализатори и търговци обаче заявиха, че дори след това освобождаване доставките ще продължат да бъдат ограничени.  
„Освобождаването на петрол от членовете на МАЕ отразява силната политическа решимост срещу руския петрол, но то не 
е достатъчно, за да запълни действителния недостиг на доставки“, каза базиран в Шанхай търговец на петрол. 
Държавните рафинерии в Китай, който най-големият вносител на петрол в света, спазват съществуващите руски петролни 
договори, но избягват новите въпреки големите отстъпки, вслушвайки се в призивите за предпазливост от Пекин. 
„В допълнение към огромното освобождаване на глобалните резерви, в момента унищожаването на търсенето и 
рецесията са единственият механизъм за понижаване на цените в свят, лишен от буфери за запаси“, каза Стивън Инес, 
управляващ директор на SPI Asset Management. 
Анализаторът на суровините в National Australia Bank Бейдън Мур каза, че представеното сега координирано 
освобождаване от МАЕ в комбинация с това, обявено на 1 март, се равняват общо на 1 млн. барела на ден допълнителни 
доставки на петрол от май до края на 2022 г., което ще ограничи цените в краткосрочен план. 
Закъсалите непреки преговори между Иран и Съединените щати за възобновяване на ядреното споразумението от 2015 г. 
допълнително забавиха потенциала за премахване на санкциите срещу иранския петрол, което допринася за стегнатостта 
на пазара. 
Необходими са политически решения в Техеран и Вашингтон, за да се преодолеят оставащите проблеми, казват 
преговарящите. 
 
Cross.bg 
 
√ Гьоков: Не сме обсъждали отзоваването на Митрофанова на заседанието на кабинета 
В предаването „Лице в лице“ по бТВ Георги Гьоков, каза че на заседание на Министерски съвет не са обсъждали темата за 
отзоваването на руския посланик Митрофанова. 
„БСП ще има заседание на Националния съвет тази събота и може би там ще бъде повдигнат този въпрос“, допълни Гьоков. 
За решението да се поиска от президента отстраняването на началника на НСО, Гьоков каза, че то е взето след като става 
ясно, че от прокуратурата са поискали запиисте от камерите в МС и те са предадени без да бъде уведомен премиера. 
„Великденската помощ за пенсионерите ще бъде  изплатена от 15 април и ще бъде разграничена от плащанията на 
пенсията и ковид добавката, за да не се бъркат хората“. 
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Категорично и твърдо от 1 юни ще има осъвременяване на пенсиите и то такова, което да направи възможно след 
отпадането на ковид добавките, пенсиите да не са с по-нисък размер“, увери Гьоков. 
По думите му в бюджета има около 20 милиарда за подкрепа за социални плащания и обезщетения. 
 
√ Кристиан Вигенин: Изгонване на руския посланик ще бъде с тежки последици за отношенията между двете страни 
“Призовавам към сдържаност във всяко външнополитическо действие на правителството. Заявените намерения за 
обявяване за "персона нон грата", т.е. изгонване на посланика на Руската федерация от България би бил безпрецедентен 
ход с тежки негативни дългосрочни последици за отношенията между двете страни.” Това написа във Фейсбук зам.-
председателят на БСП и Народното събрание Кристиан Вигенин. 
Той подчерта, че подобен въпрос не е обсъждан на никакво равнище в коалицията. “Каналите за комуникация трябва да 
остават отворени и в най-трудни моменти, дипломацията е призвана да отваря, не да затръшва врати!”, заяви в заключение 
Вигенин. 
 
√ Икономисти: Войната е удобна изтривалка за оправдание на инфлацията 
Инфлацията достига вече рекордни нива. Финансовото министерство коригира първоначалната си прогноза и вече казаха, 
че до края на годината тя ще има двуцифрени измерения. Всичко това пък е в директна връзка и с нашите спестявания. 
Според националната статистика българите все по често прибягват до своите спестени пари, за да преживяват. 
Почти невъзможно е да опазим спестяванията си, защото „ръстът на храните е около 31%, а ръстът на доходите е на 
половината. Оказва се, че едно семейство с едно дете до 14 години и двама работещи ще трябва да си допълва бюджета 
със 115 лв., за да се издържа нормално. Това означава, че не му стигат на едно семейство двете брутни работни заплати,  
коментира икономистът Мика Зайкова в „Тази сутрин“. 
Инфлацията много прилича на температурата. Тя е признак, че нещо се случва недобре, има дисбаланс, който е негативен. 
Така е и с инфлацията. Тя е следствие, а не причина. Въпросът е какви мерки се взимат. Войната е много удобна изтривалка, 
ускоряваща се инфлация има в Европа от 2-3 години. В Азия и Америка няма засегнати икономики от войната, обясни 
икономистът и финансист Любомир Дацов. Според него сгрешената монетарна политика, трупането не дългове и 
увеличаването не разходите са предпоставките, довели до повишаване на инфлацията. Инфлацията е усещане. Човешкото 
поведение и някои политически решения водят до по-висока инфлация, отбеляза Дацов. 
Не може в година, когато нямаш растеж да планираш такива дефицити. От гледна точка на бюджет е най-добре нищо да 
не се прави в момента, завърши икономистът. 
 
√ Чавушоглу: Очакваме да има още преговори между Русия и Украйна 
Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че Турция очаква още преговори между Русия и Украйна, съобщава 
турската държавна телевизия ТРТ Хабер. 
За съжаление гледките, които видяхме в Буча и някои райони, развалиха позитивната атмосфера, отбеляза Чавушоглу в 
Брюксел преди срещата на външните министри на страните от НАТО. 
Очакваме да има още преговори, каза Чавушоглу, като отбеляза, че те вероятно ще бъдат на равнище външни министри. 
Все още имаме надежда, оптимисти сме. Има трудни въпроси, но ние трябва да продължим усилията си, изтъкна той, като 
добави, че Турция прави всичко, което зависи от нея. 
И двете страни са единодушни, че президентите може да се срещнат. Насърчаваме и двете страни за това лидерите да 
могат да се срещнат, добави Чавушоглу. 
От началото на конфликта между Русия и Украйна Турция полага усилия да съдейства за прекратяване на войната и 
постигане на решение по пътя на преговори. В края на март с посредничеството на Турция в Истанбул бе организиран нов 
кръг преговори за мир между делегации на Русия и Украйна, а по-рано по инициатива на Анкара се състоя среща на 
външните министри на двете страни в рамките на дипломатическия форум в Анталия. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво поискахме и кога ще го получим… Всичко за Плана за възстановяване и устойчивост. Политическите 
оценки и експертните коментари; 

- Какво събира и разделя коалиционните партньори в кризите; 
- В Деня на лекаря. Здравната реформа означава ли и по-добра грижа за пациентите; 
- На живо от село Кадиево. Има ли опасност да бъдат наводнени къщи заради компрометирана стена на Мини 

ВЕЦ; 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Ще събере ли кандидатът на „Продължаваме Промяната“ за управител на БНБ Андрей Гюров достатъчно подкрепа 
при гласуването; 

- Възможно ли е да се стигне до изгонване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова; 
- Юмруци срещу спешни медици. Защо близки на починал пациент нападнаха лекари в Хасково; 
- Храната и водата на блокираните български моряци в Мариупол свършва. Ще успеят ли властите ни да ги 

евакуират от обсаденото пристанище. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Пари на ръка, ваучери или подкрепа за производители срещу обещание да не пипат цени; 
в. 24 часа – Първият милиард от Брюксел идва есента, после за 3 г. държавата усвоява още 12 млрд. лв.; 
в. 24 часа - 9 дни генералско мълчание пред премиера Петков за иззети записи или побой в парк обезглави НСО; 
в. Телеграф - Удрят копърките с нов бон; 
в. Труд - Парите горят , влагат ги в имоти; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Игри с гласове връщат Гюров в играта за шеф на БНБ; 
в. 24 часа - Гешев: Създадохме спецструктури, за да отчетем дейност пред Брюксел, а те станаха ефективни; 
в. 24 часа - До 200 000 лв. стипендия за 24 топ университета в света плаща държавата; 
в. Телеграф - Половината плажове без стопани; 
в. Труд - Бензинът 3,50 лв. без руски петрол; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Иван Илчев, историк: Стигне ли Русия Одеса и делтата на Дунав ще се намесва директно и на 
Балканите; 
в. Телеграф - Проф. д-p Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов": Образованието не е фабрика за 
бизнеса; 
в. Труд - Психиатърът Владимир Бостанджиев пред "Труд": Войната уби коронавируса; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Европа си прави харакири, като спира вноса на руските въглища; 
в. Телеграф - Реалността винаги ни настига; 
в. Труд - Накъде вървиш, Българийо? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 07 април 
София 

- От 10.00 часа в Министерския съвет председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне 
с министър-председателя Кирил Петков, след което двамата ще дадат пресконференция, която ще се излъчва на 
живо по сателитния канал EbS. Урсула фон дер Лайен пристига в София, за да представи оценката на Комисията на 
Плана за възстановяване и устойчивост на България по линия на NextGenerationEU. 

- От 10.30 часа председателят Фон дер Лайен и министър-председателят Петков ще посетят заедно Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, който ще бъде подкрепен по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост. 

- От 17.00 часа в Софийската опера и балет ще бъдат раздадени годишните награди “AESCULAPIUS” за принос в 
развитието на българската медицина, наградните знаци „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, 
научната, и експертна дейности, както и наградите „SIGNUM LAUDIS” за особени заслуги за функционирането и 
развитието на МУ- София. Гост на тържествената церемония ще бъде вицепрезидентът Илияна Йотова 

*** 
Русе 

- От 18:00 часа в Историческия музей специалистът от отдел „Природа“ Красимир Киров ще направи презентация 
на тема „Методи за дистанционен мониторинг на колониално гнездящи видове птици във влажни зони в Северна 
България“ заедно с аерофотографа Явор Мичев. 

*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Културния дом на НХК Общинският съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 17.00 часа в Конгресния център ще се проведе официална церемония за награждаването на участниците в 

конкурса за написване на есе на тема: „Лекарят – моето вдъхновение!“, както и среща с отличени бургаски лекари 
по повод Световния ден на здравето. Събитието е инициирано от Асоциацията на студентите медици в България, 
с любезното съдействие на Община Бургас. Кметът Николов ще връчи една специална парична награда по повод 
постигнати високи резултати в конкурса. 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в Специализирана трудова борса, в 
Общински младежки център „Захари Стоянов” гр. Добрич, по покана на Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич. 

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

