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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев се срещна с Херо Мустафа 
Президентът Румен Радев проведе среща с посланика на САЩ в България Херо Мустафа. 
Двустранните отношения, партньорството в сферата на сигурността, както и европейската перспектива на страните от 
Западните Балкани бяха във фокуса на разговорите. Това съобщиха от прессекретарията на държавния глава. 
 
√ Кирил Петков в НС: Газовата връзка с Гърция ще бъде завършена до края на юни 
На редовния парламентарен контрол днес Народното събрание провежда блицконтрол с премиера Кирил Петков и негови 
заместници заради отсъствието им миналия петък. 
Заседанието на НС може да гледате на живо ТУК 
Очаква се парламентът да реши и дали да подкрепи законопроект, с който да позволи Агенция "Пътна инфраструктура" да 
може частично да изплати дължимите суми по договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа. Точката 
трябваше да е първа за четвъртък, но влиза като втора днес. 
Петков: С "Джемкорп" подписахме писмо за намерение за инвестиции 
Премиерът Кирил Петков обясни, че с компанията "Джемкорп" е подписано писмо за намерение за инвестиции, заяви той 
от трибуната. 
За да успокоя опозицията- това, което подписахме е просто писмо за намерение за инвестиции и няма задължителен 
характер. Ние проверихме дали имат руски инвеститори в този момент - те нямат в този момент. Разпоредил съм 
пълна проверка - 5 години назад какви инвеститори са идвали. Няма да подпишем с никой, ако имаме най-малките 
съмнения, заяви Петков в отговор на въпрос от депутатката от ГЕРБ-СДС Десислава Трифонова за компанията 
"Джемкорп". 
Дали Асен Василев има преведени пари по офшорна сметка, попита още Трифонова, на което Петков отговори категорично 
не. 
Петков към ДПС: Разликата между вас и мен е, че аз съм независим 
В основата на общата политика на правителството е борбата с корупцията - в интервю пред "Обзървър" използвате понятия 
като олигарх и медиен магнат. С какви данни разполагате, че да посочвате Пеевски, а защо не посочвате и други - като 
знаете, че и Прокопиев е олигарх и медиен монополист според западни издания? Хората говорят, че вие сте марионетка 
на Прокопиев. По ваш образ и подобие ли търсите покровител и на Борисов?, попита Мустафа Карадайъ, председател на 
ДПС. 
Стоя и се чудя какъв е смисъла от тази институция като се задават такива въпроси. Разликата според мен между вас и мен 
е, че аз съм напълно независим, категорично отговори Петков. 
От кого сте независим? Стана практика вихрушката на тази власт да лъже на алангро в ситуацията в която се намира в 
сложна ситуация. Можете да ползвате и първоаприлска фактологическа неточност, но не всеки ден е първи април, опонира 
Карадайъ. 
Радомир Чолаков от ГЕРБ поиска Кирил Петков да се извини за въприса "Какъв е смисълът на тази институция". 
Но каза- ако ще се задават такива въпроси. Смисълът на тази институция е най-високият възможен, отговори Никола 
Минчев. 
Вие ръководите тази институция и то не лошо- очаквах вие да отговорите. Ако едно нещо върви като пате, ако 
крещи като пате- то е пате. Ако повтаряш думите на олигарха Прокопиев, ако назначаваш хората му - то извода е 
пате, каза Йордан Цонев- ДПС. 
Шизофренията тук стигна до висоти. Като решите дали сте адвокат на Петков или председател - тогава ще се обаждате 
господин председател. Когато някой заяви, че не вижда смисъл в НС - да го защитавате като Матросов на амбразурата, 
вече държим на вашето извинение, каза Маноил Манев- ГЕРБ 
Ако съм обидил някого - извинявам се, отговори Минчев. 
НС да отпуши плащането по ремонта на пътища, но при пълен контрол 
Държавата от 6 месеца е блокирана, не се строят пътища, не се ремонтират, има опасност за живота на хората. Вие 
подкрепяне ли НС да отпуши този процес да започне да се поддържа инфраструктура. Има душевно объркване на вашата 
група, заяви Тошко Йорданов от ИТН. 
За съжаление поддръжката на пътищата включваше два типа проекти - законни и незаконни. Единственият начин 
да се плати по вторите е с решение на НС. Предлагам да има контрол върху средствата и да сме сигурни, че на тези 
които се плати е свършена истинска работа, защото се притеснявам, че ще плащаме пари на тези, които са 
нарушили закона, отговори Кирил Петков. 
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Това е така. Знаете, че ако не платим един метър не може да се направи. Подкрепяте ли- да или не, попита Йорданов. 
Отговорът е да при пълен контрол, каза Петков. 
Помолете опозицията да се извини за безумните въпроси, които задава, допълни Искрен Митев-ПП. 
На въпрос премиерът отговори с да - дали е съгласен да се плати за незаконни договори, каза Радомир Чолаков- ГЕРБ-СДС. 
Моля ви удържахте опозицията да не тълкува какво съм казал, допълни Тошко Йорданов. 
Газовата връзка с Гърция ще бъде завършена до края на юни 
Тонът от днес хич не ми харесва. 100 пъти казвахме, че да сме зависими от един доставчик на газ не е добре. За нас е важно 
газовата връзка с Гърция да бъде завършена, каза Мартин Димитров от "Демократична България". 
Благодаря за смисления въпрос. Всяка седмица разменяме комуникация между мен и премиера на Гърция, който ме 
уверява, че тръбата е напълно изградена. До края на юни този проект ще бъде извършен. За 3 месеца се извърши 
повече работа, отколкото последните 2 години. Минахме през цялото трасе, защото в момента енергийната 
сигурност на България зависи от него, каза Кирил Петков. 
България е единствената страна в ЕС, която не предприема мерки срещу кризи, а хората са оставени да мизерстват, заяви 
Джердет Чакъров- ДПС. 
Интерконекторът Гърция-България стана възможен само благодарение на кабинета на "Борисов". Оставихме само няколко 
километра и правителството се провали с гръм и трясък, каза Теменужка Петкова- ГЕРБ. 
 
√ ЕК даде зелена светлина на Плана за възстановяване и устойчивост на България 
ЕК дава "зелена светлина" на българския План за възстановяване и устойчивост. Това заяви председателят на комисията 
Урсула фон дер Лайен от Гранитната зала на Министерски съвет в София на съвместна пресконференция с премиерът 
Кирил Петков. Общата сума, която ще получим от Европа, е в размер на 12, 5 милиарда лева за изпълнението на 53 проекта 
и 47 реформи. Най-много средства - 5.7 милиарда лева или близо 42% са предвидени за един от четирите основни стълба 
в плана, а именно "Зелена България". Първите европари ще пристигнат в България в края на лятото. 
Урсула фон дер Лайен лично връчи на Кирил Петков одобрението на Еврокомисията за нашия план, което в 4- седмичен 
срок предстои да бъде гласувано и от Съвета на ЕС. След това очакваме и парите. Премиерът обаче каза, че България 
започва работа по проектите веднага със собствени средства. 
Фон дер Лайен нарече българския план "изключителен" и посочи, че е "един от най-зелените с ЕС", сравнявайки го с общо 
всички 23 плана, които до момента са разгледани. 
Кирил Петков пък наблегна на факта, че парите, които ще получим по плана, реално представляват 10% от БВП на България 
и ще ни осигурят пълна енергийна независимост при запазване на пълния капацитет на Маришкия басейн, но и пълно 
спазване на зеления пакт. 
Урсула Фон дер Лайен определи одобрението на Еврокомисията като важна стъпка към получаване на достъп до 
финасиране и нарече това началото на едно пътуване, което ЕК е готова да подкрепи. Планът, по думите ѝ, отговаря на 
много сериозните изисквания и условия, съчетава зеления преход с реформи. 
"Това е изключителен план. Почти 60% от плана подкрепя зеления преход. Което е знаково и разбира се, се подкрепя 
на европейско ниво. Защото ние се нуждаем от България по пътя на климатичната неутралност. Ето и няколко 
примера какво има в плана под шапката на зеления пакт - това е декарбонизацията със закоообвързващи ограничения 
за емисиите, също съхраняване на енергия, реформа в пазара на електричестовото, инвестиции в интелигентни 
мрежи, а също и инвестиции във връзките с Румъния и Гърция - това е много важно за диверсификацията на 
енергийните доставки, да не бъдем повече зависими от руските въглища, газ и петрол" - заяви председателят на ЕК. 
Председателят на Еврокомисията посочи обаче, че за да получи България парите, са нужни задължително реформи в 
антикорупционната комисия и въвеждане на механизми за отчетност на главния прокурор. Фон дер Лайен похвали и 
заложените инвестиции в образованието и засилването на научните изследвания и иновациите 
Премиерът Кирил Петков каза, че планът е работещ, иновативен и ще финансира промяната в България. 
"Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, 
намалявайки зависимостта от природен газ. Да използваме най-нови технологии за нашата енергийна система. Да 
отключим потенциала на България за геотермали. Да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол 
върху главния прокурор с назначаването на съдия, който временно може да стане разследващ прокурор. Да 
реформираме КПКОНПИ, която да започне да работи. Да реформираме начина, по който провеждаме обществени 
поръчки. Да фокусираме върху железниците" - каза Петков 
Планът дава голяма стъпка напред към енергийната независимост на България от Русия и плюс гръцката връзка ще ни даде 
огромна независимост, която никога не сме имали, заяви още Петков. Подчерта и че заложените в него реформи са не 
просто обещания, а реални задачи. 
"Тези реформи са нужни и без плана, но той е допълнителен стимул. Особено за възможността никой да не е над 
закона и само Господ да е над главния прокурор. България да стане прозрачна и правова държава", каза Петков. 
Председателят на ЕК препоръча руските газови доставки да се плащат в евро или долари, както е по договорите с 
"Газпром". Необходим е анализ на указа на руския президент Владимир Путин и все още няма обща позиция на ЕС по 
въпроса, но договорите трябва да се спазват и доставките да се плащат както е заложено по тях, изтъкна Урсула фон дер 
Лайен. 
Премиерът Кирил Петков определи Плана като стъпка към енергийната независимост на България. 
"Планът ни дава стъпки напред да сме независими от Русия, инвестирайки толкова много в алтернативни източници 
на енергия и в батерийния комплекс. Позволява ни да използваме нашата енергия. Ако обърнем минералните извори в 
електроенергия, тя ще е чиста и независима. Така че Планът и гръцката газова връзка ще ни позволят независимост 
и възможност да контролираме икономиката и съдбата си." - каза Петков. 
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Председателят на ЕК благодари на българското правителство за помощта, която оказва на украинските граждани, търсещи 
спасение от войната у нас, но не пропусна да посочи, че Брюксел трябва да изпълни обещанието си към Северна 
Македония и Албания за членство в ЕС, което в момента е блокирано от българското вето към Скопие. 
Планът за възстановяване и устойчивост има 4 основни стълба: 

• "Иновативна България" 

• "Зелена България" 

• "Свързана България" 

• "Справедлива България" 
Най-голям е дялът на "Зелена България" - 41%. Предвидени са близо 2 млрд. лв. за саниране, над 1 млрд. за социално 
включване, 700 млн. лева за цифрова свързаност, 500 млн. лева за нови влакове и за градски железници, 350 млн. лева за 
модернизиране на лечебните заведения, 643 млн. лева за модернизиране на грижата за пенсионерите. 
Освен с премиера Кирил Петков и членове на правителството, председателят на ЕК разговаря днес и с представители на 
политическите партии от управляващата коалиция. Посети и Софийския университет, който е един от бенефициентите по 
плана. 
 
√ Борислав Сандов: Може да се стигне до затваряне на някои мощности от ТЕЦ "Марица 3" заради обгазяването 
България има наказателна процедура в последна фаза, има дело в Европейския съд в Люксембург, което със сигурност ще 
бъде негативно, тъй като България не покрива нивата на серен диоксид в този регион. Ще трябват по-крути действия, 
включително може да се стигне до затваряне на някои мощности от ТЕЦ "Марица 3". Това коментира в "Денят започва" 
Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите след вчерашния пореден случай на обгазяване със 
серен диоксид в Димитровград. По думите му, ТЕЦ "Марица 3" има много малък дял в енергийната система и затварянето 
на мощности това няма да доведе до "нищо драматично". 
Министърът на околната среда е категоричен, че в прехода към зелена енергия няма да има масови съкращения на 
работници в региона на големите централи. 
В тези комплекси ще бъдат запазени работните места, цялата социално икономическа база. Но - те ще работят 
според нуждите, а не постоянно, тогава, когато България има повече нужда от еленергия, основно през зимния 
период. Дотогава те ще работят на по-нисък капацитет. 
Сандов обясни, че има два много важни акцента в Плана ни за възстановяване и устойчивост, насочен към зеления преход. 
Единият е масово навлизане на възобновяеми източници и на второ място - изграждане на завод за производство на 
батерии, съхранение на тази енергия и инсталация за рециклиране. 
Ето какво отговори той на въпроса кога се предвижда да бъдат затворени т. нар. централи "Марици": 
"Марици"-те ще работят, докато все още не са икономически твърде болезнени и докато България няма друг начин 
за осигуряване на енергийната си независимост, за да бъде независима от внос на енергийни суровини от чужбина. 
Говори се за срок на затваряне, но той е най-далечният в ЕС - говори се за 2038 година, допълни Сандов. 
Предвид войната в Украйна и проблемите с доставките от Русия, е възможно да има един период може би следващите 1-
2 години, в който е възможно дори България да изнася въглища за съседните ни страни, за да може да се гарантират 
доставките, допълни вицепремиерът. 
Впоследствие ще започнат да излизат хора от минно-добивния сектор и ще влизат в другия - за енергиен преход към 
зелена енергия. Има множество работни места, които ще са идентични до тази работа, която имат, при идентично, 
а може би по-добро заплащане и при много по-добри условия на работа. Стоят на вратата и чакат огромни 
инвестиции във ВЕИ сектора, притесняваха ни огромните пикове на потребление и те ще могат да бъдат 
гарантирани през тези мощности за съхранение. 
Сандов е категоричен, че в най-мащабния финансов проект от Плана за възстановяване - заводът за батерии, няма начин 
да има лобизъм, насочен към някакво предприятие. 
Когато имаме война в Украйна, да мислим за нови газови мощности, е просто престъпление срещу държавата, подчерта 
той. 
Основната част по обсъждането на този План мина през предходните месеци. Бяхме във финална фаза на преговори 
с ЕК - цялата ЕК ни се беше стоварила отгоре, всеки ден имаше разговори. Времето ни притискаше, това е истината, 
призна вицепремиерът. 
Той заяви категорично, че за одобрението на Плана ни от ЕК не са поемани политически ангажименти, свързани с начало 
на преговори за присъединяване на Северна Македония към ЕС. 
С програмите на ЕС, с бюджета и националното развитие ние можем да развиваме много качествени политики, но с 
този План България може да излезе на друго място - имиджово в Европа и да привлечем инвестиции, категоричен е 
Сандов. 
Вицепремиерът коментира и темата дали има напрежение в управляващата коалиция предвид споровете по различни 
въпроси през последните дни. Според него, това е знак за завръщане на парламентаризма и демокрацията. Тези дебати 
са нужни, дори на моменти да са спорове, това е полезно за коалицията. 
По въпроси като това дали България трябва да изпрати военна помощ на Украйна или да обяви руския посланик за персона 
нон грата, ще реши парламентарното а не коалиционното мнозинство, категоричен е Сандов. 
Ето как отговори той на въпроса има ли възможност да се стигне до излизане на някоя партия от коалицията заради 
разногласия: 
Би било жалко и ако това стане, а аз не вярвам, че ще стане, това означава, че имаме много ценностни различия. Аз 
не бих искал България да бъде тласкана извън рамките на ЕС. Ние сме част от развития свят. 
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Сандов препоръча на българските граждани да сравнят развитието ни като член на ЕС със съседни страни като Сърбия и 
Северна Македония. Дори не бих казал Африка, допълни той. 
Ако изпълним Плана имаме възможността през следващите години да бъдем един добър пример за света, категоричен е 
вицепремиерът. Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ МОН: Учебната година ще завърши присъствено, ако няма нова епидемична вълна 
Ако няма нова епидемична вълна, тази учебна година ще завърши присъствено. Към днешна дата седемдневната 
заболяемост от COVID-19 в страната е само 75 на 100 000 души. За последно е била на такова ниско равнище около 15 
август 2021 година. Тенденцията е към устойчив спад. 
При тази ситуация Министерството на образованието и науката насочва усилията си към социалната интеграция и 
наваксването на евентуалните образователни пропуски при децата и младежите, които учиха в онлайн среда през 
продължителен период от време. Многобройни проучвания, включително анализът на МОН от лятото на 2021 година, 
показаха, че дългата изолация в млада възраст води до проблеми с психиката и трайни дефицити при общуването и 
интегрирането в колективи на по-късен етап от живота. 
Именно, за да компенсира тези негативни последици от пандемията, при сегашния минимален риск от зараза, не се 
предвижда извънредно удължаване на възможността за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) извън 
разрешените от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) до 30 учебни дни по здравословни или 
други уважителни причини, удостоверени с документ. За да се ползват тези дни, медицинските причини трябва да са 
свързани със здравето на ученика. Директорът на училището има право да реши дали да допусне онлайн обучение, 
поискано с други аргументи. Ако 30-те учебни дни в ОРЕС по ЗПУО са разрешени от първия ден след пролетната ваканция, 
те изтичат на 27 май тази година включително. 
Родителите, които не желаят децата им да се върнат в училище до края на учебната година за по-големите ученици, могат 
да изберат между други две форми на обучение – самостоятелна и индивидуална. Промяната става чрез заявление до 
директора на училището. 
Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по 
учебните предмети от училищния учебен план за дневна форма на обучение. Самостоятелното обучение се организира 
след решение на експертна комисия, създадена към съответното регионално управление на образованието (РУО), в която 
се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане. Когато самостоятелната форма на обучение е избрана 
по желание, изпитите по учебните предмети се провеждат в две сесии. В конкретния случай трябва да се организира 
изпитна сесия за втория учебен срок, като се вземат предвид и получените до момента текущи оценки на учениците. 
За ученици със специални образователни потребности (СОП) формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за 
личностно развитие в училището. Ученици със СОП, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, 
не могат да преминат към самостоятелна форма. 
Друга възможна форма за обучение без всекидневен контакт с много хора е индивидуалната. Тя включва индивидуални 
учебни часове, а срочната и годишна оценка се определя на базата на текущо оценяване или чрез изпити. Индивидуалното 
обучение се провежда по индивидуален учебен план и график на учебните часове, утвърдени от директора. 
Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. Когато ученикът по обективни причини не може да посещава 
училището се допуска занятията да са в домашни или в болнични условия, а за ученици със СОП и в център за подкрепа за 
личностно развитие. 
Учениците, които преминат към самостоятелна или индивидуална форма на обучение, запазват предоставените им за 
безвъзмездно ползване учебници и учебни комплекти до края на учебната година. 
 
√ БКК "Пътища": Странни политически "игри" блокират дейностите за ремонт на пътната мрежа 
Българска браншова камара "Пътища" е в готовност отново да възстанови протестните си действия. Свидетели сме на 
безпрецедентна кампания, изцяло насочена към строителния бранш, се казва в позиция на организацията. 
Ето и целият текст: 
Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища” изразява своята тревога и посреща с недоумение процесите 
протичащи в Народното събрание през последните дни във връзка с проекта за решение за предприемане на действия във 
връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна Инфраструктура“ за осъществяване на 
дейностите по поддържане на Републиканската пътна мрежа, № 47-254-02-36. 
В продължение на близо една година Българска браншова камара „Пътища“ ежедневно търси възможността за диалог с 
държавните институции, заради пренебрегването на НАПЪЛНО ЗАКОННИТЕ договори за Текущ ремонт и поддържане на 
Републиканска пътна мрежа. И когато диалогът доведе до едно разумно и обосновано решение от страна на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, странни политически „игри“ блокират приемането му от Народното 
събрание. 
Свидетели сме на безпрецедентна кампания, изцяло насочена към строителния бранш. 
В следствие на създадената несигурност от действията на министри от служебния кабинет, секторът изпадна в колапс. От 
средата на миналата година не се изпълняват и не се възлагат строителни работи по пътната мрежа на територията на 
страната, няма разплащания за вече извършени дейности, което доведе до невъзможност бранша да осигурява регулярно 
изплащане на задълженията си. Близо 300 ремонтно-възстановителни обекта са замразени, стотици километри от 
първокласната пътна мрежа не са обезопасени, няма възможност за никакви действия по второкласната мрежа, а за 
пътищата от трети клас въобще не е предвидена рехабилитация. 
Управителният съвет на ББК „Пътища“ е на мнение, че народните представители, трябва да защитават интересите на 
българските граждани. Животът и здравето на хората следва да бъдат приоритет за държавата и институциите. 

https://bntnews.bg/news/borislav-sandov-mozhe-da-se-stigne-do-zatvaryane-na-nyakoi-moshtnosti-ot-tec-marica-3-zaradi-obgazyavaneto-1191049news.html
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Бездействието, безхаберието и неглижирането на поддържането на пътната мрежа застрашава стотици човешки животи 
ежедневно. 
Невъзможността Агенция „Пътна инфраструктура“ да възлага дейности по договорите за Текущ ремонт и поддържане и 
липсата на адекватни действия от страна на държавните институции създават впечатлението за умишлени действия спрямо 
пътно-строителния бранш. Липсата на разплащания, води след себе си загуба на работни места, неплатежоспособност и 
допълнително задлъжняване, което в ситуация на бързорастяща инфлация застрашава икономиката на Република 
България. През изминалата година безработицата в строителния сектор се е увеличила с 14.3% спрямо 2020 г. Поставянето 
на пътно-строителния бранш в заложнически капан, заради политически битки, създава риск от чудовищен ръст на 
безработните в сектора през тази година. 
УС на ББК „Пътища“ алармираше многократно за рисковете от действията на служебния кабинет. Сега призоваваме 
народните представители в Народното събрание да проявят разум, за да бъдат защитени живота и здравето на 
българските граждани. 
В противен случай БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ ще бъде принудена отново да възстанови протестните 
действия и да защити членовете си с всички законови методи. Като първа стъпка с цел осигуряване на безопасността на 
движението ще затворим недовършените участъци, за да предотвратим пътните транспортни произшествия до 
възлагането от страна на Агенция „Пътна Инфраструктура“ на довършването им. 
 
√ ЕС отлага с месец пълната забрана за внос на руски въглища 
В своя резолюция Европарламентът настоя за пълно и незабавно ембарго върху вноса на руски петрол, въглища, газ и 
ядрено гориво. Еврокомисията засега предлага забрана само за вноса на руски въглища и затваряне на европейските 
пристанища за руски кораби. На фона на резерви на Германия 27-те обсъждат пети пакет санкции срещу Москва заради 
жестокостите в Буча. С 513 гласа за, 22 против и 19 въздържали се, Европарламентът поиска Съюзът да санкционира всички 
руски енергоносители. Общността внася от Русия 45 на сто от въглищата си, толкова от природния газ и 25 процента от 
петрола. 
"Това е много, много важен момент и значителна стъпка. Позицията на този парламент е ясна и изпраща силен 
сигнал в подкрепа на хората на фронтовата линия в Украйна. Добра работа!", заяви Роберта Мецола - председател 
на ЕП. 
Заради натиск на Германия Евросъюзът отлага с един месец за средата на август пълната забрана за внос на руски въглища, 
съобщава източник на Ройтерс. С петия пакет санкции за първи път 27-те вземат на прицел руския енергиен сектор, все 
още без газ, петрол и ядрено гориво. Великобритания спира руските въглища чак в края на годината. Украйна настоява 
санкциите срещу Русия да са достатъчно болезнени, за да я принудят да прекрати войната. Киев иска и забрана за руския 
петрол. 
"Някои политици още не могат да решат как да ограничат притока на петродолари и евро към Русия без рискове за 
собствените им икономики. Но затова хората влизат в политиката - да решават трудни проблеми. Ако не могат не 
си струва да започват политическа кариера. Единственият въпрос е колко още украински мъже и жени ще успеят да 
убият руските военни, докато някои политици, ние знаем кои, намерят решителност за действие", заяви Володимир 
Зеленски - президент на Украйна. 
Руското посолство в Дъблин вероятно ще остане на студено и без топла вода след отказ на фирми да доставят гориво, 
съобщава Ирландската телевизия. 
Управата на пристанището в Ротердам внимателно следи решенията за санкции за да прецени потенциалните последици. 
Оттам минават големи руски доставки, включително въглища. Една от тревогите е, че освен корабите под руски флаг, 
техните собственици и наематели, рестрикциите вероятно ще обхванат и самите екипажи. 
"Разтревожени сме, защото на нашите кораби работят около 3000 руски моряци", заяви Анет Костер от асоциация 
на корабособствениците в Нидерландия. 
Австрия изгони четирима руски дипломати за действия, несъвместими с техния статут. Виена последва примера на редица 
европейски столици, които тази седмица предприеха подобна стъпка в знак на възмущение от данните за масови убийства 
в Буча. 
 
БНР 
 
√ Депутати решават за парите на АПИ, питат премиер и министри 
Очаква се днес парламентът да реши дали да подкрепи проект на решение, с което да се позволи Агенция „Пътна 
инфраструктура“ частично да изплати дължимите суми по договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа. 
В програмата е и редовният парламентарен контрол. 
Народното събрание отново ще проведе блицконтрол на премиера Кирил Петков и негови заместници заради отсъствието 
им в контрола миналия петък. 
Веднага след края на процедурата депутатите ще възобновят разискването по проекторешението, внесено от 
управляващите, с което се предвижда Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от бюджета за  тази година 50 на сто от 
всички финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнените дейности, по договорите за извършване и 
поддръжка на републиканската пътна мрежа. 
Обсъждането беше отложено за днес заради липса на доклади на водещи парламентарни комисии и спорове в 
управляващата коалиция между ПП и ИТН за това дали има правно основание парламентът да гласува подобно решение. 
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Вчера вицепремиерът и министър по регионалното развитие Гроздан Караджов изрази увереност, че мнозинството ще 
даде зелена светлина на АПИ, която вече е в невъзможност да възлага каквито и да е дейности по поддръжката на 
пътищата в страната. 
„Възобновяването на ремонтните работи може да стане единствено след решение на народното събрание, с което да се 
даде възможност на АПИ да довърши започнатите обекти“. 
В редовния парламентарен контрол на въпроси ще отговарят премиерът Кирил Петков, заместниците му Борислав Сандов 
и Гроздан Караджов и още 8 министри. Най-много са въпросите към вътрешния министър Бойко Рашков - общо 88 - всички 
зададени от депутати на ДПС и са относно действия на оказан натиск от страна на МВР по време на изборите миналата 
година. 
 
√ Караджов: АПИ не може повече да възлага дейности по поддръжката на пътищата 
Раздор в НС заради плащанията по договорите за ремонт и поддръжка на пътищата  
Репортаж на Виолета Ашикова в предаването ''12+3'' 
Проекторешението, с което се предвижда да се даде възможност на Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ) частично да 
изплати дължимите суми по договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа към пътните 
фирми, предизвика напрежение в пленарната зала на Народното събрание, прекъсване на заседанието и свикване на 
извънреден Председателски съвет. 
Това стана, след като в началото на пленарното заседание председателят на парламента Никола Минчев обяви, че точката 
за АПИ отпада от дневния ред заради липса на доклади на водещите комисии. 
Проекторешението, внесено от ПП, ИТН и БСП, предвижда АПИ да заплати от бюджета за тази година 50 на сто от всички 
финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнените дейности по договорите за извършване и поддръжка на 
републиканските пътища. 
Срещу решението за отпадане на точката от дневния ред остро възразиха от "Има такъв народ", които обвиниха 
председателя  на Комисията по регионално развитие Настимир Ананиев, че умишлено не е подписал доклада. Депутатът 
Ива Митева каза: "Още повече, че Комисията по регионално развитие е гледала тази точка и има доклад". 
От „Продължаваме промяната“ изразиха съмнение дали има правно основание парламентът да гласува подобно решение. 
Агенция "Пътна инфраструктура" не може повече да възлага каквито и да било дейности по поддръжката на пътищата в 
страната - за това предупреди вицепремиерът по регионалното управление Гроздан Караджов. 
Караджов поиска думата в НС и алармира за натрупаните проблеми, като обясни, че Агенция "Пътна инфраструктура" не 
може повече да възлага каквито и да е дейности по поддръжка на републиканската пътна мрежа: 
„Последиците ще бъдат катастрофални. Ние не можем да възлагаме каквито и да е дейности за подмяна на мантинели, 
пътни знаци ,нито да поставяме предпазни или ограничаващи мрежи“. 
Пред депутатите вицепремиерът обяви, че в периода 2018-2020 година са сключени 34 договора с петгодишен период на 
действие с обща прогнозна стойност за над 711 милиона лева, но реално за периода от сключването до края на 2021 година 
по тях са възложени дейности за над 3,3 милиарда лева. 
Караджов призова за разрешение АПИ да продължи да поддържа и ремонтира пътищата по действащите договори до 
избор на нови изпълнители: 
„Аз не търся от вас да свалите отговорността от мене, напротив - аз очаквам Народното събрание като върховния орган на 
властта, дадена от народа, да поеме своя дял от отговорността, за да ми даде възможност след това и аз да понеса свое 
отговорност и да отговоря на обществените очаквания за качествено поддържане на републиканската пътна мрежа и за 
завършване в срок на започнатите през миналата година ремонти“, каза Гроздан Караджов и допълни: 
„И дори в този момент, когато си говорим, пътят на прохода Витиня е блокиран от над 6 км опашка от тирове - защото този 
път не се ремонтира“. 
Караджов призова за възможност и АПИ да се разплати частично с пътните фирми, за да се намали социалното 
напрежение: 
"Заплащането ще е пропорционално на претендираните суми и то след изричен акт на Министерски съвет". 
След извънредния Председателски съвет стана ясно, че проекторешението ще бъде обсъдено на днешното пленарно 
заседание след блиц контрола на премиера и заместниците му. 
 
√ Известни са победителите в Наградите за отговорен бизнес 2021 
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви носителите на най-престижните отличия за корпоративна 
социална отговорност и устойчивост на официална церемония 
На официална церемония на 5 април 2022 г. в хотел „Балкан“ Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) 
обяви победителите в своите Годишни награди за отговорен бизнес 2021. Над 100 инициативи с кауза се състезаваха в 
седемте категории на най-авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, 
който се провежда за 19-а година под мотото „Дай добър пример“. 
Целта на БФБЛ като организатор на конкурса е да отличи шампионите в корпоративната социална отговорност и да 
популяризира приноса на частния сектор към изграждането на справедлива социална среда и устойчиво бъдеще. 
Наградите, отворени за всички бизнеси в страната независимо от големина, сектор и членство във Форума, предоставят 
престижна трибуна за компаниите, които последователно и ефективно развиват и подкрепят проекти с положително 
въздействие върху хората, природата и обществото. Те имат възможност да споделят своите успешни социални кампании, 
да получат признание за устойчивите си практики и така да утвърдят репутацията си на ангажиран работодател. 
Общо  116 кандидатури, подадени от 80 компании,бяха оценени от независимо и обективно жури от уважавани експерти 
от НПО сектора, институциите, бизнеса, академичните среди и медиите. 

https://www.bblf.bg/uploads/files/1184_V58PoaDv.pdf
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Престижните отличия в отделните категории бяха връчени от министър-председателя Кирил Петков, Борислав Сандов, 
заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, Дончо Барбалов, 
заместник-кмет на Столична община, Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа, проф. Николай Денков, министър 
на образованието и науката, Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, и д-р Роб Диксън, посланик на 
Великобритания. Гости на събитието бяха висши мениджъри на компаниите членове на БФБЛ, компании, участвали в 
състезанието, членове на журито, дипломати и медии. 
„За да има промяна и по-добър живот в България, бизнесът и държавата трябва да работят в една посока и да имат 
координирана стратегия“, каза премиерът Кирил Петков, който връчи призовете „Инвеститор в обществото“ – категорията 
с най-голям брой корпоративни инициативи. „Изборът бизнесът да бъде социално отговорен води до устойчиви решения 
на редица предизвикателства, пред които сме изправени като общество. Ето защо е необходимо да бъдем солидарни, 
фокусирани и категорични в позициите си – те ще определят мястото ни в света утре“, каза председателят на БФБЛ Левон 
Хампарцумян при откриването.  
За първи път в 19-годишната история на конкурса две компании – HP Inc. и Лидл, бяха класирани от журито на първо място 
с равен брой точки в най-оспорваната категория „Инвеститор в обществото“. Кока-Кола ХБКБ взеха приза „Инвеститор в 
знанието“, ЧЕЗ Разпределение е първа в категорията „Инвеститор в околната среда“, Глоубъл Деливъри Центърът на ХПЕ 
в България взе призовете в две категории – новата „Многообразие на работното място“ и „Инвеститор в човешкия капитал 
и условията на труд“, Интерланг също получи две отличия – за най-добра социална политика на малко и средно 
предприятие и специалната награда Engage за ангажираност на служителите с определена социална инициатива, 
а Централен кооперативен съюз взе златото в „Маркетинг, свързан с кауза“ (пълен списък с отличените компании). 
Не само победителите и финалистите, а всички кандидатури бяха представени накратко по време на церемонията. Водеща 
на събитието бе Радинела Бусерска – водеща на новините по телевизия Bulgaria ON AIR. 
Церемонията се проведе с подкрепата на златните партньори БАТ България, Такеда и Филип Морис България, сребърните 
партньори Асарел Медет и Джапан Табако Интернешънъл България, бронзовите партньори адвокатско дружество 
„Гугушев и Партньори“, Артекс, Булмаркет Груп, Дънди Прешъс Металс, Линдстрьом и М3 Комюникейшънс Груп, 
и спомоществователя Lion's Head Investment, който управлява Мегапарк. 
ПЪЛЕН СПИСЪК С ОТЛИЧЕНИТЕ КОМПАНИИ 
ИНВЕСТИТОР В ОБЩЕСТВОТО 
1-во място – HP Inc. България// Year of Giving: подкрепа на български неправителствени организации чрез корпоративно 
дарителство и доброволческа дейност 
1-во място – Лидл България// Ти и Lidl за по-добър живот 
2-ро място – Дженерали Застраховане// The Human Safety Net 
2-ро място – Идеал Стандарт Видима// За по-добро здравеопазване и грижа за хората 
3-то място – МЕТРО България// Ваксина с кауза 
ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО 
1-во място – Кока-Кола ХБКБ// #YouthEmpowered 
2-ро място – TELUS International България// Заедно готови за успех 
3-то място – L'Oreal България// „За жените в науката“ в партньорство с ЮНЕСКО 
3-то място – Баристо// Постигам по-висок успех 
ИНВЕСТИТОР В ОКОЛНАТА СРЕДА 
1-во място – ЧЕЗ Разпределение България// Опазване на застрашени птици чрез обезопасяване на въздушни 
електропроводи в защитени зони от Натура 2000 
2-ро място – TELUS International България// За нашата природа 
3-то място – dm България// Ще остана опаковка и в следващия си живот 
ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД 
1-во място – Глоубъл Деливъри Център на ХПЕ в България// Успешни заедно 
2-ро място – УниКредит Булбанк// Холистична програма за обучение и корпоративна култура за ESG в партньорство със 
Стопански факултет на СУ 
3-то място – Лидл България// Лидл България: топ работодател 
МНОГООБРАЗИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
1-во място – Глоубъл Деливъри Център на ХПЕ в България// Програма „Многообразие и приобщаване“ 
2-ро място – IBM България// Кампания на приобщаване и многообразие 
3-то място – БГАсист// Различни и уникални 
НАЙ-ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МСП 
1-во място – Интерланг// Ангажирани служители в социални каузи 
2-ро място – Куестърс България// Благотворителна програма на Куестърс 
3-то място – Идънред България// EdenredRUN 2021 

МАРКЕТИНГ, СВЪРЗАН С КАУЗА 
1-во място – Централен кооперативен съюз// КООП=СООР: Да изградим по-добър свят СЕГА 
2-ро място – ФАНТАСТИКО ГРУП// Прегледай се. Погрижи се за себе си! 
3-то място – Куайсер Фарма България// С две сърца за нашите деца   
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE  
Интерланг 
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√ Огромни задръствания на Дунав мост след спирането на фериботите между Турция и Украйна 
Затварянето на фериботните връзки между Турция и Украйна увеличи двойно трафика на товарни автомобили през 
България. Това създава огромни задръствания в района на Дунав мост. 
Всички товари, които трябва да бъдат превозени от Турция към Украйна и европейските страни, вече преминават през 
България и в района на Русе се образуваха километрични опашки от камиони. 
Шофьорите са изнервени, а превозвачите и товародателите търпят загуби. 
„От 7:00 часа чакаме. И“; 
„Пътувам за Крайова“. Кога смятате, че ще минете моста? 
„Аз, ако мога, ще обърна и ще остана на паркинга и вече неделята, няма да мога да смогна“. В неделя!? Днес е четвъртък. 
„Да, иначе кога ще мина, кога ще отида до Крайова, кога ще разтоваря… виждате какво е положението, винаги е така, 
винаги, край няма“, коментираха шофьори на тамиони. 
Според информация на превозвачи товарният трафик се очаква да се увеличи с още 20% в следващите месеци. 
Единственият изход от тази ситуация е да се преместят кантарите за камиони извън граничните пунктове - практика, която 
е добре позната в целия Европейски съюз, отбелязват превозвачи. 
 
√ Болничните сдружения настояват за промени в разходите на лечебните заведения 
Болничните сдружения в България настояват държавата да оттегли текстове от Проекта за изменение на Националния 
рамков договор, които засягат най-вече разходите на лечебните заведения за персонал.  
За пореден път има риск болниците да бъдат оставени без достатъчен ресурс, но със задължение да пренасочат по-
голямата част от приходите си към фонд работна заплата.  
Това крие огромни рискове за пациентите поради невъзможност за покриване на разходи, свързани с консумативи и 
лекарства, се посочва в становището на болничните сдружения, изпратено до премиера и отговорните институции. 
 
√ Завод за преработка на кожи по немски образец - поредното предизвикателство на Тракийския университет 
Да се изгради в Ямбол завод за преработка на кожи от едър и дребен рогат добитък - тази идея на Ректора на Тракийския 
университет доц. д-р Добри Ярков бе обсъдена по време на посещението в провинция Саксония,  във FILK Фрайбург 
изследователски институт за кожи и кожени изделия. 
Амбициозният проект може да се осъществи с участието на Факултета по техника и технологии в Ямбол към Тракийския 
университет и специалистите на FILK институт. 
В него близо 20 години работи българката Антоанета Тромер, която в презентацията си показа съвременни технологии и 
прие с готовност инициативата за съвместна дейност, както и да изнесе цикъл от лекции пред студентите в Ямбол. 
Вградени сензори, вградени електроди и наночастици в текстилни влакна,  супер модерни машини и иновации в 
текстилната индустрия - това бе представено на българските учени, предприемачи и представители на общини в 
Саксонския текстилно-изследователски институт, който се намира в град Кемниц. 
В института се разработват технологии още за рециклиране на техническия текстил, дигитализация на работните процеси, 
тестване и сертифициране на лични предпазни средства и геосинтетика. 
В проекта "futureTEX" - бъдещ модел за традиционните индустрии в четвъртата индустриална революция, институтът 
работи с партньори за разработване на визии и модели за бъдещето на текстилната индустрия. 
Сред тях може да се включат и учени от специалността "Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия" от 
Факултета за техника и технологии в Ямбол. 
Тази възможност бе обсъдена по време на срещата в Индустриалната търговска камара на гр. Кемниц, в която са 
представени фирми, работещи в сферата на текстилната индустрия, сензорните технологии, структурните промени в 
лигнитните региони и концепциите за възобновяема енергия. 
 
√ В Плевен откриват Център по компетентност „Леонардо да Винчи“ 
В Плевен откриват днес Център по компетентност „Леонардо да Винчи“. Високотехнологичната база е изградена в 
Медицинския университет. 
Центърът  се реализира и с европейски средства в партньорство с  Медицински университет - Варна и Института по 
роботика към БАН. 
Ректорът на плевенския медицински университет проф. Добромир Димитров: 
„Това е хубав исторически момент за университета. Въпреки пандемията ние успяхме да изградим това, което бяхме 
заложили през 2018 година. Центровете за компетентност имат целта да развиват научно приложната наука, да 
използваме наличните ресурси и иновации в съвременния свят, които да се прилагат на практика, вече го правим. 
Имаме принтирани първи модели на средно ухо, на сърце на три де принтер имаме, въведохме и иновативни методологии 
в областта на хирургията като вакуум в телефонната биопсия за ранната диагностика на рака на гърдата за първи път в 
България. Направихме и съвместно с института по роботика в тези последни три години заявка за патент, за първи път 
съвместно с тях“. 
На официалното откриване се очаква  и  Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков. 
 
√ 11 еврочленки поискаха от ЕС ускоряване на прехода към зелена енергия 
11 еврочленки призоваха за ускоряване на прехода към зелена енергия, възобновяем газ и енергийна ефективност и 
създаване на "отворен" и "взаимосвързан" европейски енергиен пазар за намаляване на зависимостта от вноса на 
изкопаеми горива от Русия.  
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В съвместно изявление Испания, Австрия, Германия, Дания, Финландия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Нидерландия, 
Швеция и Словения призоваха държавите членки да ускорят преговорите по законодателния пакет "Подготвени за цел 55" 
("Fit For 55"), с който могат да се намалят въглеродните емисии с 55% до 2030 г., за да се постигне нулево нетно салдо до 
2050 г.  
11-те държави се застъпиха за преход към чиста енергия - "достъпен" и "безопасен" ресурс, който ще спомогне за "защита 
на потребителите от покачване на цените на енергията в резултат на вноса". Те изтъкнаха необходимостта от 
"разнообразяване" на енергийните доставки и настояха да се ускори приемането на законодателния пакет "Подготвени за 
цел 55", който според тях е "ефикасен" отговор на агресията на Русия и изход от кризата чрез създаване на нови работни 
места.  
"Пакетът е от ключово значение за подготовката на ЕС за енергийната му независимост от руските изкопаеми горива и 
единственият начин да се справим с промените в климата, да отговорим на агресивното руско поведение и да гарантираме 
чисто, надеждно, евтино и независимо енергоснабдяване за бъдещето", се казва в общата им декларация. 
 
√ ЕС обмисля още 500 милиона евро военна помощ за Украйна 
Увеличаване с 500 милиона евро на финансирането на оръжия за Украйна, предложи европейския първи дипломат Жозеп 
Борел, съобщи в Туитър председателят на Европейския съвет - Шарл Мишел. 
Мишел уточни, че след одобрението на това предложение от страните - членки, помощта на Евросъюза за Украйна за 
военно оборудване ще се увеличи на 1,5 милиарда евро. 
Финансирането ще се осигури от фонда на Европейския съюз за осигуряване на мир, средствата от който се използват за 
възстановяване на оръжейни доставки от резервите на страните членки. 
 
√ Германското правителство дава 2 млрд. евро на провинциите за бежанците от Украйна 
Германското правителство ще предостави 2 милиарда евро на федералните провинции, за да покрият разходите си за 
грижи и интеграция на украинските бежанци в страната. Това обяви германският канцлер Олаф Шолц, цитиран от агенция 
Ройтерс. 
След среща с премиерите на 16-те провинции Шолц заяви, че според него постигнатото споразумение е добра основа за 
Германия в дългосрочен план. 
Страната вече е регистрирала около 307 хиляди бежанци от Украйна, гласят данни на немското вътрешно министерство от 
началото на седмицата. 
 
√ Латвия преустановява издаването на „златни визи“ за граждани на Русия и Беларус 
Латвия няма да издава „златни визи“ на граждани на Русия и Беларус до 30 юни 2023 г. съгласно прието вчера решение на 
парламента, предаде ДПА. Тези визи дават право на постоянно пребиваване на лица от държави извън ЕС срещу 
инвестиции в страната, информира БТА. 
Латвийските депутати допуснаха изключения за професионални или образователни цели, както и за събиране на 
семейства. С новите разпоредби се затягат законовите изисквания за издаване и отнемане на разрешителни за постоянно 
пребиваване в балтийската република. Такъв документ например ще се отказва или отменя за лица, които подкрепят 
военни престъпления. Това ще важи и при разглеждане на въпроса за получаване на гражданство. 
По данни на миграционните власти в Латвия е издала временни разрешителни за постоянно пребиваване на над 10 хиляди 
граждани на Русия. Малко повече от половината от тях са придобили това право чрез закупуване на имот и "златна виза". 
Освен това към 40 хиляди руски граждани са с постоянно право на пребиваване в Латвия. 
В ЕС отдавна се спори за т.нар. златни визи, които на практика дават достъп до всички страни от ЕС заради свободното 
придвижване вътре в блока. Имайки предвид и военното нахлуване на Русия в Украйна, ЕС призова страните членки да 
прекратят практиката за издаване на такива визи. 
 
Сега 
 
√ Милиарди за пътно строителство затънаха в политика и процедури в НС 
Изправени сме пред катастрофа в поддържането на пътищата, предупреди депутатите регионалният министър 
Гроздан Караджов 
Проблем, свързан с милиарди левове, предвидени за пътищата в страната, увисна при обсъждането му в парламента 
заради политически схватки и процедурни спорове. В центъра му стои Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). По 
признание на регионалния министър Гроздан Караджов, тя не може повече да си върши работата по поддръжката на 
пътната мрежа. Причината е в сключените при управлението на ГЕРБ договори с частни фирми, по които са се натрупали 
огромни задължения, а и съществуват подозрения за тяхната валидност. 
В тази връзка, ПП, ИТН и БСП внесоха проекторешение(link is external) в парламента, съгласувано с регионалното 
министерство, с което се предлага начин да се разреши ситуацията. Разглеждането и гласуването му обаче беше отложено 
след политическа схватка в пленарната зала. 
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС 
В мотивите към проекта се обяснява, че всяка година работата на АПИ се е финансирала, като в бюджета й е била залагана 
определена сума. Впоследствие обаче се оказва, че тези прогнозни суми са били в пъти по-ниски от реално изхарченото. 
Така в периода 2019-2020 г. агенцията е сключила 34 договора за поддържане на пътната мрежа на обща прогнозна 
стойност 711 720 000 лв., по които обаче са възложени дейности за 3.3 млрд. лв. 

https://www.parliament.bg/bills/47/47-254-02-36_PR_nevazmozhnost_API_osashtestvyavane_na_deynostite_po_poddrazhka_na_RPM.pdf
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За да разреши проблема, служебното правителство е решило миналата година да предприеме следната стъпка – 
договорите да бъдат прекратени предсрочно, като в същото време се открият нови процедури за възлагане на обществени 
поръчки за поддръжка на пътищата. Така и става, като определените срокове за прекратяване на четири договора е 29 
април 2022 г., а за останалите – 30 юни 2022 г. 
Оказва се обаче, че до изтичането на тези срокове, няма да могат да бъдат избрани нови фирми, които да осъществяват 
поддръжката. Това ще направи невъзможно за пътната агенция да изпълнява законовото си задължение да се грижи за 
пътната мрежа. Освен това съществуват съмнения за юридически нередности в сключените в миналото договори, 
съответно и в тяхната валидност. Това пречи да бъдат приключени възложените чрез договорите дейности. 
В проекта се предлагат следните мерки: агенцията да изплати частично задълженията си по договорите (50 процента от 
задълженията за поддръжка и ремонт, и 100 процента за поставяне на знаци и маркировка); да предприеме всички 
необходими действия, за да бъдат завършени възложените по действащите договори дейности; да възложи нови 
дейности по същите договори чрез допълнителни споразумения – докато приключат процедурите за избор на нови 
изпълнители и се сключат нови договори. 
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: ГРОЗИ НИ КАТАСТРОФА 
Пред депутатите лично се изказа регионалният министър Гроздан Караджов, за да ги предупреди, че последиците от 
настоящия проблем ще бъдат „катастрофални”. Той поиска разрешението на депутатите АПИ да се разплати частично с 
изпълнителите, докато бъдат избрани нови такива. По думите му, така ще се намали социалното напрежение, породено 
от масовите уволнения в строителните фирми и последвалите протести и блокади на пътища от техни служители. 
„Уверявам ви, че с това предложение не се узаконяват незаконни договори ... всички договори са обект на щателна 
ревизия. Това не е и признаване на претендираните от изпълнителите суми. Едва след приключване на ревизията ще 
определим размера на дължимите суми”, каза Караджов. И напомни, че последиците, за които предупреждава, са 
следствие от договори, подписани при бившите управляващи, но отговорност за лошите пътища ще носи настоящата власт. 
ПОЛИТИЧЕСКА СХВАТКА 
Самото проекторешение трябваше да бъде разгледано в парламентарните комисии по регионална политика и бюджет и 
финанси. Това е станало на заседание на регионалната комисия в сряда, от която обаче не е постъпил доклад. А 
бюджетната въобще не е успяла да се събере, за да го обсъди. 
Отгоре на всичко, вчера сутринта, когато проектът трябваше да се разгледа в пленарната зала, председателят на 
парламента Никола Минчев (ПП) поиска да бъде отложен. Това извади наяве противоречията между ИТН и ПП, които 
воюват в продължение на седмици заради управата на БНБ. Ива Митева (ИТН) обвини шефа на регионалната комисия 
Настимир Ананиев (ПП), че умишлено е забавил внасянето на доклада по проекта. Съпартиецът й Любомир Каримански 
(кандидат за управител на БНБ – бел.а.), пък обяви, че депутатите от ПП са бламирали заседанието на бюджетната комисия, 
която той оглавява. 
Намеси се и зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов, който обвини партньорите си в управляващата коалиция в „тежка 
шизофрения”, защото искат отлагане на проекторешение, за което ден по-рано са гласували да бъде разгледано в 
пленарната зала. "Има един израз – тарикат мъж не писка. Ако човек се е прецакал и е мъж, държи се, дори и да е сбъркал", 
завърши Йорданов в характерния си стил.  
Да обясни поведението на ПП се нагърби шефът на парламентарната правна комисия Милен Матеев. Той изтъкна, че има 
множество нерешени правни въпроси около целия казус - преди всичко, неизясненият юридически статут на сключваните 
от АПИ договори. Това трябва да огледа, посочи Матеев, защото става въпрос за голям финансов ресурс. Накрая се обърна 
към Никола Минчев с молба проекторешението да не се допуска за разглеждане в пленарната зала, докато не бъде 
обсъдено в правната комисия. 
Депутатите започнаха да се редуват на трибуната, всеки с неговото си мнение по въпроса. В един момент Георги Свиленски 
(БСП) предложи на Минчев да свика председателския съвет на Народното събрание, в който участват всички 
парламентарни групи, за да се изясни какво да се прави. Така и стана - след около 40 минути обсъждане при закрити врати, 
политическите сили решиха да оставят проекторешението за днес сутринта, петък. 
 
√ МОН ще пише нови правила за избор на директори 
Депутатите от просветната комисия забраниха политическата дейност в училищата 
Просветното министерство ще пише нови правила, по който ще се избират директорите на училища и детски градини. Това 
стана ясно на заседание на просветната парламентарна комисия, на която депутатите приеха на второ четене промените 
в училищния закон, забраняващи политическата и партийна дейност в градините и учебните заведения.  
Заедно с текстове за деполитизацията в системата бе допълнен и друг текст, свързан с директорите на училища. Той гласи, 
че "длъжността "директор" в държавните и общинските институции се заема въз основа на конкурс, проведен при 
условията и по реда на Кодекса на труда, от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на прдставители на обществения 
съвет на детската градина или училището". Въпросните органи са просветният министър - за държавните школа, РУО - за 
общинските училища и кметовете - за общинските детски градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и др. 
Новото тук е, че освен по реда на КТ, бе добавено, че конкурсите ще се провеждат и по условията "на наредба, издадена 
от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра на културата". 
Депутати обясниха, че в момента съществуват правила за начина, по който се провеждат конкурсите за директори, и за 
състава на комисиите, които ги избират, но те не са регламентирани строго в даден нормативен акт, т.е. нямат нормативна 
опора. Идеята е сега те да бъдат обединени в наредба. "При всички случаи обаче в нея ще има и нови елементи", 
коментираха от МОН, без да дадат повече подробности. 
Запознати подозират, че управляващите смятат да минимизират участието на общините при избора на директори, 
като сложат в комисиите повече неадминистративни представители. В момента в тях се включват представители на РУО, 
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общините, обществените съвети в училищата, т.е. родители, както и на МОН, МК и МMС в зависимост от това под чия шапка 
е училището.  
"Няма възможност в наредбата да се въведе мандатност за директорите, каквито желания имат някои от управляващата 
коалиция - например ИТН, тъй като за подобни промени са нужни редакции в закона за предучилищното и училищното 
образование", коментираха запознати. По темата все още няма обществен консенсус, затова и предстои тя да бъде широко 
обсъдена. По време на преговорите за съставяне на правителство от ПП заявиха, че са съгласни, че трябва да има 
мандатност за директорите, но дали един директор ще има следващ мандат, трябва да зависи от оценката на работата му. 
"Ако се справя, няма причина да бъде сменян, защото отговорностите са огромни", заяви тогава акад. Денков.   
Политиката - вън от училище 
В системата на предучилищното и училищното образование в България се забранява осъществяването на политическа и 
партийна дейност. Идеологии, докторини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите на 
образованието, описани в училищния закон, както и "за формиране на национално самоучувствие, патриотичен дух и 
родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и учебните програми". Това 
записаха депутатите, приемайки на второ четене в просветна комисия промените в училищния закон, забраняващи 
политиката в училищата. Те бяха предложени още миналата година от министър Николай Денков, който разказа за сигнали 
от учители и директори за оказван натиск върху тях от политически партии по време на предизборната кампания. 
Първоначалните текстове претърпяха леки редакции, но смисълът им остана същия. Принципно бяха приети 
предложенията на Красимир Вълчев от ГЕРБ да не се допуска налагането на политически, идеологически и религиозни 
доктрини, освен обаче принципите и ценностите, които заложени в държавните образователни стандарти и учебните 
програми и са част от възпитателната функция на образователните институции. Според него това дава увереност на 
учителите, че ще могат да възпитават в общоприетите ценности. 
Началниците на РУО ще са длъжни да бъдат политически неутралн. При изпълнение на фунцкиите си те няма да могат да 
осъществят политическа и партийна дейност, както и да използват служебното си положение за оказване на политическо 
или партийно въздействие върху участниците в образователния процес, нито пък да ползват служебни ресурси за подобни 
цели. Същите разпоредби се отнасят и за служителите в РУО-тата, за директорите, както и за самите педагогически 
специалисти. 
Политическа и партийна дейност 
Депутатите прецизираха термина "партийна дейност", като за такава определиха "всяка дейност, извършвана от името 
и/или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, или на 
коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в избори при условията и по реда на Изборния кодекс, или 
на лица, които си поставят политически цели и извършват политическа дейност, присъщи само на политически партии". Бе 
добавена и дефиниция на "политическа дейност", за което настояваха депутати между двете четения (тъй като се 
опасяваха, че липсата й може да се ползва за политически саморазправи) - това е "целенасочена дейност за придобиване 
на държавна власт или оказване на влияние за нейното преразпределение, вкл. и чрез пропаганда и агитационна дейност 
с политически цели в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиция, както и на кандидати за 
изборни длъжности".  
Предупреждение 
Промяната няма автоматично да гарантира прилагането й на практика, освен ако не се предвиди адекватен механизъм за 
контрол при изпълнението й, коментираха преди време от Националната мрежа за децата. Оттам предложиха въвеждане 
на нов начин на подбор на учители и директори, който да гарантира, че избраните на тези длъжности притежават 
необходимата висока експертиза и професионализъм. Това според тях може да стане със създаването на прозрачни и 
обективни критерии за заемане на длъжностите, съобразени с нов компетентностен профил, базиран на нуждите на 
образованието в XXI век. От НДМ препоръчват и приемане на държавен образователен стандарт за качеството на 
образователната система и как то се измерва. 
 
√ 74% от износа на руски газ е към ЕС 
В същото време Европа получава само 35% от нужните й количества от "Газпром" 
 

 
Експортът на руски газ е силно зависим от пазара на ЕС (графиката е от Financial Times). Данните са за 2020 г. 

https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2022/04/ruski_gaz_iznos.jpg
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"Къде се продава руският газ - в Китай? В Азия? Не. 74% от износа на газ е към Европейския съюз", пише икономистът 
Георги Ангелов във Фейсбук. В публикацията си той обяснява защо за Русия ЕС е ключов и незаменим на този етап 
газов пазар. 
"На второ място по износ на руски газ е Беларус, а на четвърто място е Китай. Китай изви ръцете на Русия и плаща по много 
ниска цена за газа, а Беларус понякога въобще няма пари да плаща. Така че от гледна точка на приходи от износ на руски 
газ ЕС вероятно има дял от близо 90%. "Газпром" е тотално зависим от европейския пазар (Европа също е зависима от 
Газпром, но не тотално - около 35% от газа в ЕС се внася от Русия)", пояснява Ангелов в коментара си. 
"Някои ще кажат, че Русия може да изнася газ и за други пазари - всъщност не е точно така. 84% от руския газ се изнася 
през газопроводи, а газопроводите са почти изцяло в посока Европа. Към Китай има в момента само един работещ 
газопровод и както посочихме цената е ниска. Китай забави преговорите за газопровода цяло десетилетие и 
споразумението за неговото строителство беше сключено през 2014 г., когато Русия превзе Крим и западът наложи санкции 
- Китай се възползва от слабата позиция на Русия и постигна ниска цена на газа по дългосрочен договор. Сега Китай се 
опитва да направи същото с планирания втори газопровод. 
Още по-интересно е, че за момента няма връзка между газовата инфраструктура между европейската и азиатската част на 
Русия. Т.е. руският газ за европейския пазар няма как да се пренасочи към азиатския пазар. Това се планира да се промени 
в бъдеще, но ще изисква години, хиляди километри газопровод и огромни инвестиции", заключава икономистът. 
Именно заради тази тотална зависимост на Русия от пазара на ЕС мнозина експерти смятат, че Москва не може да си 
позволи да "затваря кранчето" на газопроводите към Европа. 
 
√ НАТО и Г-7 засилват натиска над Русия 
НАТО ще увеличи натиска над Русия, като засили сътрудничеството си с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион и ще 
разшири подкрепата си за Украйна, Грузия и Босна и Херцеговина да укрепят своите отбранителни способности. Това заяви 
генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг след вчерашната среща на Алианса, предаде БГНЕС. 
Помощ на Грузия ще бъде предоставена в области като ситуационна осведоменост, комуникационна сигурност и 
киберпространство. За Босна и Херцеговина ще бъде разработен пакет за подкрепа, който ще засили отбранителния 
потенциал на страната. НАТО снабдява Украйна с широк спектър от оръжия, без да ги разделя на отбранителни и 
нападателни, каза още генералният секретар. 
Столтенберг коментира още отказа на Китай да осъди операцията на Русия в Украйна. "Виждаме нежеланието на Китай да 
осъди руската агресия. Това е сериозно предизвикателство за всички нас, ние ще се сплотим, за да защитим нашите 
ценности", каза той. 
„Всички военни престъпления в Украйна трябва да бъдат разследвани“, заяви генералният секретар на НАТО. Той заяви, 
че не знае нищо за убийството на руски военнопленници в Украйна и "не може да коментира конкретно този инцидент". 
Страните от Групата на седемте (Г-7) също обявиха, че ще засилят натиска върху Русия, включително чрез налагането 
на допълнителни санкции срещу руски държавни структури, които са основният двигател на руската икономика. 
Лидерите на Г-7 заявиха след вчерашната си среща, че ще забранят всички инвестиции в Русия, включително в енергийния 
сектор, и ще разширят ограниченията за износ и внос. "Забраняваме нови инвестиции в ключови сектори на руската 
икономика, включително в енергийния сектор", се казва в изявлението. „Възнамеряваме да разширим забраните, 
свързани с износа на модерни стоки и специализирани услуги, важни за сигурността, държавните структури и икономиката 
на Русия. Ще затегнем и ограниченията върху вноса на редица стоки, които са изгодни за Русия“. 
Лидерите на Г-7 заявиха, че ще продължават да изключват руските банки от световната финансова система. "Вече 
значително влошихме състоянието на финансовата система на Русия, като се насочихме към трансакции с активи на 
Централната банка и няколко други финансови институции", се казва в изявлението. 
Страните от Г-7 възнамеряват да ускорят плановете си за намаляване на зависимостта от руския петрол и въглища и ще 
наложат допълнителни санкции срещу руския отбранително-промишлен комплекс. Те ще засилят съвместните мерки за 
наблюдение на спазването на санкциите, включително чрез предотвратяване на заобикалянето и избягването на 
ограниченията. 
В документа се отбелязва, че държавите от Г-7 ще продължат и засилят кампанията срещу елитите и членовете на техните 
семейства, които подкрепят руския президент Владимир Путин. 
  
√ ООН лиши Русия от глас в Съвета за правата на човека 
Военните престъпления в Украйна направиха Москва негодна за членство в световната организация за защита на 
човешките права 
Общото събрание на ООН прие резолюция за прекратяване на участието на Русия в Съвета за правата на човека. 93 
делегации гласуваха в подкрепа на резолюцията, 24 бяха против, а 58 се въздържаха. 
Документът изискваше две трети от гласовете, като въздържалите се не се вземаха предвид. Така общо 117 делегации 
гласуваха "за" или "против". С 93 гласа, които бяха повече от две трети от този брой, резолюцията беше приета. 
С приемането на резолюцията Русия ще запази мястото си в Съвета по правата на човека на ООН, но ще загуби правото си 
на гласуване и изказване. Решението за временно прекратяване на членството на Русия ще се прилага само за настоящата 
ротация, т.е. до изтичането на настоящия мандат на Русия в Съвета през 2023 г. След това Руската федерация ще може 
отново да кандидатства за членство. 
БГНЕС припомня, че по-рано Русия, Казахстан, Венецуела, Северна Корея, Иран, Сирия, Куба и Китай заявиха пред Общото 
събрание на ООН, че ще гласуват против прекратяването на участието на Русия в Съвета на ООН за правата на човека. 
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Дипломатите от тези страни призоваха и други държави да не подкрепят проекта. Представителят на Куба заяви, че 
подобни неприятелски практики са били използвани срещу Русия, но в бъдеще могат да бъдат използвани срещу всяка 
друга държава. Представителят на Казахстан призова резолюцията да бъде разгледана едва след като съответните 
международни механизми проведат цялостно разследване на нарушенията на правата на човека в Украйна. 
Приемането на резолюция на Общото събрание на ООН за спиране на участието на Русия в Съвета по правата на човека на 
ООН ще създаде опасен прецедент и Китай ще гласува против нея, заяви постоянният представител на Китай в ООН Чжан 
Дзюн на извънредната специална сесия на Общото събрание. 
Страните от Г-7 поискаха в обща декларация Русия да бъде изключена от Съвета на ООН по правата на човека, съобщи 
Франс прес, цитирана от БТА. "Убедени сме, че е дошъл моментът да бъде прекратено членството на Русия в Съвета 
за правата на човека", заявиха външните министри на седемте най-развити индустриални страни. Съвместната декларация 
посочва, че "кланетата в град Буча и други украински градове ще бъдат включени в списъка със зверства и тежки нарушения 
на международното право, извършени от агресора на украинска земя". В понеделник САЩ и Великобритания поискаха 
изключването на Русия от международната институция в отговор на "снимките от Буча".  
Кадрите на "цивилни жертви, жертви на изтезания и очевидни екзекуции, както и съобщенията за сексуално насилие и 
разрушаване на гражданска инфраструктура, показват истинското лице на бруталната агресивна война на Русия срещу 
Украйна и нейния народ", добавят министрите от Г-7. 
На 16 март Русия бе изгонена и от главната европейска организация за защита на човешките права - Съвета на Европа. 
 
√ Русия може да бъде изключена и от Г-20 
Съединените щати предупредиха Индонезия, че няма да участват в срещата на върха през ноември, ако се яви Путин 
или негов пратеник 
Министърката на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви, че президентът Джо Байдън иска Русия да бъде изключена от Г-
20 - форумът на двайсетте най-големи икономики, като в противен случай Вашингтон ще бойкотира "серия от срещи на 
Г20" в Индонезия, ако на тях присъстват руски представители, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА. 
Коментарите на Йелън в сряда на изслушване пред комисията по финансови услуги на Камарата на представителите на 
Конгреса повдигнаха въпроси за бъдещето на Г-20, която е главният световен икономически и политически форум след 
финансовата криза от 2008-2009 г. 
Йелън обаче заяви, че инвазията на Русия в Украйна и жестокостите, разкрити след изтеглянето на руските сили от 
украинския град Буча, "представляват неприемливо незачитане на основания на правила международен ред". 
Тя каза, че е малко вероятно Русия да бъде изключена от Международния валутен фонд (МВФ), но правителството на 
Байдън иска да изтласка Русия от активно участие в подобни международни институции. Финансовите министри и 
управителите на централни банки трябва да се срещнат лично и виртуално във Вашингтон през април в рамките на 
пролетните срещи на МВФ и Световната банка. 
Тази година Индонезия държи председателството на Г-20 и планира да домакинства на финансова среща през юли, както 
и на среща на върха през ноември. "Президентът Байдън каза ясно и аз съм напълно съгласна с него, че нещата не могат 
да бъдат както обикновено с Русия в която и да било от финансовите институции", заяви Йелън и допълни: "Той поиска 
Русия да бъде отстранена от Г-20 и аз казах ясно на колегите си в Индонезия, че ние няма да участваме в серия от срещи, 
ако руснаците са там". 
 
√ Русия се запъти към фалит 
Заради затегнатите финансови санкции Москва не успя да плати задължения по външния си дълг 
Русия върви към фалит, след като във вторник САЩ затегнаха санкциите за Москва и спряха възможността й да плаща 
външния си дълг чрез използване на валутните й резерви, блокирани в американски банки.  
Финансовото министерство на Русия съобщи, че е трябвало да направи плащания към държателите на две емисии руски 
облигации, но чуждестранна банка (чието име не се споменава) е отказала да обработи нареждане за 649,2 млн. долара. 
Това веднага е предизвикало спекулации за потенциален технически дефолт, съобщава Bloomberg. 
Русия е направила плащанията в рубли към Националния депозитар за сетълмънт и с това руското финансово министерство 
смята, че е изпълнило задължението си в пълен размер. 
Нито една гаранция в облигационните договори обаче не позволява възможността Русия да плаща в рубли. Ако не плати 
в 30-дневния гратисен период, страната е заплашена с фалит.  
През март Москва успя да се разплати с облигационерите като използва валутните си резерви в чужбина, въпреки че бяха 
вече блокирани заради военната инвазия в Урайна. Сега това изключение се премахва.  
"Русия ако иска да си плаща външния дълг, трябва да посегне на приходите от продажби на газ и петрол - или да спре да 
плаща", коментира икономистът Георги Ангелов. Той посочи, че плащането в рубли на практика е невъзможно, 
защото рублите ще бъдат сложени в сметки в руска банка и ще бъдат блокирани. Така че кредиторите няма да получат 
дори и рубли.  
В този смисъл плащане по външния дълг няма и започва да тече 30-дневен гратисен период. Ако Русия не успее да плати, 
ще се съберат съответните комитети за да обявят страната във фалит и ще се задействат застраховките (CDS) по държавния 
дълг.  
"Парадоксът е, че с фалита Русия ще удари собствените си поддръжници на Запад. Ще бъдат ударени най-вече тези 
инвеститори, които са заложили на Русия и вярват в Путин (повечето от останалите са се отървали от руските книжа още в 
началото на войната през февруари). Някои инвеститори купиха руски книжа след началото на войната с цел да спечелят 
от срива на цените им - не са невинни жертви, а са взели съзнателно решение да поемат този риск", посочва икономистът 
Георги Ангелов. 
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“Въпросът с дефолта е по-сложен“, коментира Абдул Кадир Хусейн, ръководител на управлението на активи с фиксирана 
доходност в базираната в Дубай Arqaam Capital, цитиран от Bloomberg. “Русия може да твърди, че иска да плати, че има 
парите да плати, но банките не ѝ позволяват да плати. Не съм сигурна как съдилищата ще възприемат това“. 
Тъй като дефолт от страна на Русия става все по-вероятен, инвеститорите се запасяват с кредитни суапове, свързани със 
страната. Облигационните договори на Русия са за около 40 млрд. долара. 
 
3e-news.net 
 
√ Спад с 6.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 306.52 лв. за MWh с ден за доставка 8 април 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 306.52 лв. за MWh и обем от 92 498.40 MWh с ден за доставка 8 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е понижение с 6.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 318.67 лв. за MWh, при количество от 49 599.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 899.20 MWh) е на цена от 294.37 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.71 лв. за MWh и количество от 3509 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 153.55 лв. за MWh (3222.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 523.71 лв. за 
MWh при количество от 3934.2 MWh. Не е ниска и стойността, отчетена за 09 часа – 393.49 лв. за MWh (4483.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 356.45 лв. за MWh при количество от 3625.2 MWh. 
Спрямо стойността от 328.49 лв. (167.96 евро) за MWh за 7 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 април 2022 г. се понижава до 306.52 лв. за MWh (спад с 6.7 %) по данни на БНЕБ или 156.72 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 671.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 309.80 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     37,69%   2146.52 
Кондензационни ТЕЦ   39,41%   2244.4 
Топлофикационни ТЕЦ   5,66%   322.15 
Заводски ТЕЦ    2,08%   118.73 
ВЕЦ     4,04%   230.04 
Малки ВЕЦ    2,84%   161.83 
ВяЕЦ     1,45%   82.5 
ФЕЦ     5,92%   337.02 
Био ЕЦ      0,84%    47.9 
Товар на РБ        4600.07 
 
√ Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през март се е увеличила до 487.45 лв. за MWh или с 
32.7% спрямо февруари. Търгуваният обем расте с 12.1 на сто 
В сегмента „пазар в рамките на деня“ увеличението на средно претеглената цена достига 42.6 % до 513.85 лв. за MWh 
Повишение на цената, но и на търгуваните обеми през месец март и в двата сегмента „пазар ден напред“ и „пазар в 
рамките на деня“ отчитат от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец март тази година. Изменения в 
посока на повишение на търгуваните обеми има и в сегмент „двустранни договори“, а броят на сделките на екран Auction 
се увеличава значително. 
Пазар ден напред 
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през месец март тази година е достигнала нивото от 487.45 лв. за MWh, 
което представлява увеличение с 32.7% или 120.15 лв. спрямо стойността през месец февруари (367.30 лв. за MWh). 
Увеличението по отношение на средната цена пиков товар през март спрямо февруари (401.93 лв. за MWh) също е високо 
– 25.6% или със 102.70 лв.  до 504.63 лв. за MWh. 
Средната цена извънпиков товар е нараснала още повече – с 41.3 % или със 137.55 лв. Ако през февруари тя е била 332.67 
лв. за MWh, то през месец март вече достига 470.22 лв. за MWh. 
Най-ниската постигната стойност в този сегмент през месец март е съставлявала 2.47 лв. за MWh, понижавайки се (минус) 
с 83.5% спрямо февруари, когато е достигала до 14.98 лв. за MWh. 
Най-високата отчетена цена в „пазар ден напред“ е наистина рекордна като през март тя е достигала до 1 173.64 лв. за 
MWh в сравнение с февруари (712.07 лв. за MWh). Повишението е с 64.8 %, сочат данните от отчета. 
Въпреки че постигнатите цени са нараснали, търгуваните обеми през месец март също са били по-високи от тези през 
предходния февруари. 
Общо търгуваният базов обем през месец март е нараснал с 12.1% или с 287 573.1 MWh и е достигнал до 2 656 219.3 MWh. 
Със същият процент е нараснал и пиковият обем, достигайки до 1 392 544.9 MWh през месец март. Това е със 150 021.0 
MWh повече в сравнение с февруари, когато търгуваният пиков обем е бил 1 242 523.9 MWh. 
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Търгуваният извънпиков обем съответно е бил от порядъка на 1 263 674.4 MWh, увеличавайки се с 12.2 % спрямо 
отчетените 1 126 122.3 MWh през предходния февруари. 
Средно дневният търгуван обем се е увеличил през март в сравнения с месец по-рано с 1.3% до 85 684.5 MWh, а средно 
часовият пазарен обем – с 1.4 % до 3 575.0 MWh. 
С 1 са се увеличили и регистрираните пазарни участници – до 87. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец март 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и 
разпределение са 13%, от търговците – 81 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. 
Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 62 % от производители, 25 % от 
участници с до и над 5 MWh, а 13 % - от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
Както в сегмента „пазар ден напред“, така и „в рамките на деня“ се отчита скок на цената, но и на търгуваните обеми. 
Средно претеглената цена за месец март е нараснала до 513.85 лв. за MWh, което представлява увеличение с 42.6% или 
със 153.55 лв. за MWh. За сравнение стойността за февруари е достигала 360.30 лв. за MWh. 
Средно претеглената цена пиков товар също е нараснала с 38.5 % - до 525.42 лв. за MWh (379.23 лв. за MWh през февруари). 
С 48.2 % до 496.13 лв. за MWh се е увеличила и средно претеглената цена извънпиков товар от регистрираните 334.81 лв. 
за MWh през предишния месец. 
Общо търгуваният базов обем е нараснал с 1.4 % или с 958.1 MWh и е достигнал до 69 872.9 MWh. Месец по-рано е бил 
68 914.8 MWh. 
Пиковият обем е нараснал до 42 272.4 MWh или с 6.9 % в сравнение с февруари, когато е бил 39 543.8 MWh. 
Извънпиковият обем обаче е намалял (минус) с 6.0% до 27 600.5 MWh спрямо февруарския (29 371.0 MWh). 
Понижение се отчита и при средно дневният търгуван обем – (минус) с 8.4% до 2 254.0 MWh през март. Месец по-рано е 
достигал до 2 461.2 MWh. 
С 8.3% намалял и средно часовият търгуван обем - до 94.0 MWh/h през март в сравнение със 102.6 MWh/h през февруари. 
Не се отчита промяна при регистрираните участници – 71. 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
Увеличението особено на обемите в този пазарен сегмент е забележимо. 
В частта доставени количества се отчита спад (минус) на цената с 3.7 % или с 15.65 лв. за MWh. Така, ако цената през месец 
февруари е била 420.00 лв. за MWh, но през март се понижава до 404.35 лв. за MWh. 
Общо доставените количества обаче са нараснали с 64 840.0 MWh - от 761 376.0 MWh през февруари до 826 216.0 MWh 
през месец март. 
По отношение на изтъргуваните количества е отчетен ръст, както на цената, така и на обемите. 
Средно претеглената цена през месец март се е увеличила с 37.1 % или със 126.78 лв. за MWh – до 468.30 лв. за MWh. 
Месец по-рано стойността е била 341.52 лв. за MWh. 
Значително са нараснали в същото време и общо изтъргуваните количества – с 65.5% или с 542.964.0 MWh до обем от 
1 372.070.0 MWh. Месец по-рано те са достигали до 829 106.0 MWh. 
Броят на успешните сделки на екран  Auction достига 29 (само 8 през февруари). Най-ниската постигната цена е 410.07 лв. 
за MWh при обем от 16 368 MWh (базова). Най-високата – 745.00 лв. за MWh за 1680 MWh (пикова). 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 3 април нараства с 21.31 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 3.20 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават положителни като отново се наблюдава промяна в 
показателите в посока към спад. Салдото (износ-внос) в процентно отношение остава високо, но спрямо по-ранни отчетни 
периоди има видимо понижение. Участието на базовите централи се променя леко в посока към спад, но расте дела на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите 
централи (ВЕЦ) все още остават на минус, ни и при тях се наблюдава положително изменение. Това става ясно от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 
януари – 3 април (01.01.2022 г. – 03.03.2022 г.) спрямо аналогичния период на миналата година. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до третия ден на месец април тази година се увеличава с 21.31 
% и достига до обем от 15 230 783 MWh (плюс21.62 % отчетени преди седмица за сравняваното време до 27 март). Според 
данните на системния оператора, през сравнявания период на 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 
12 555 040 MWh. 
Потреблението на електроенергия за отчетния период от началото на настоящата година до третия ден на четвъртия месец 
остава положително и расте с 3.20 %  (плюс 3.64 % отчетени преди седмица, плюс 4.65 % - преди две седмици) и е в обем 
от  11 652 824 MWh. Година по-рано, през сравнявания период потреблението на електроенергия и било от порядъка на 
11 291 071 MWh. 
Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, но за пореден период на сравнение е 
видимо понижение, ако се вземат предвид по-ранни периоди. Така за времето от първи януари до трети април на 
настоящата 2022 г. салдото (износ-внос) нараства със 183.07 % (ръст от 192.79 % отчетен през предходния отчетен период 
до 27 март ) и достига до обем от 3 577 959 MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. салдото 
(износ-внос) е достигало до 1 263 969 MWh. 
Запазва се висок делът на базовите централи, който за сравнявания период от 1 януари до 3 април тази година се увеличава 
с 30.38 % до обем от 13 073 716 MWh (плюс 30.99 % отчетени за сравняваното време преди седмица). През сравнявания 
период на предишната година участието на базовите централи е било в обем от 10 027 076 MWh. 
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Делът на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителните мрежи се подобрява. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте (плюс) 22.10 % (плюс 21.57 % отчетени седмица по-рано). Така за времето от 
първия ден на януари до третия ден на месец април тази година то достига до обем от 438 612 MWh. За сравнение през 
аналогичните дни на миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 359 235 MWh. В частност по-добрите 
данни се дължат на вятърните (плюс 21.44 %) и фотоволтаични (плюс 35.19% ) централи и въпреки спада (минус 1.27%) на 
биомасата. 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се повишава (плюс) с 20.20 % до обем от 593 402 MWh (плюс 20.17% седмица 
по-рано) за времето от началото на годината до третия ден на месец април. През аналогичния период на предходната 
година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 493 676 MWh. В частност, както при преносната 
мрежа и тук по-добрите данни са в резултат на положителното участие на вятърните (плюс 29.17%) и фотоволтаични 
мощности (плюс 19.33 %) и въпреки не така добрите данни за биомасата (минус 22.10 %). 
За пореден отчетен период водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус като от първи януари до трети април 
тази година участието им намалява с 32.83 %  (минус 33.50 % през отчетния период седмица по-рано) до обем от 1 125 053 
MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем т порядъка на 1 675 053 
MWh. 
 
√ Разнопосочно движение на енергийните борси в региона за петъчния ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 159,17 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 246,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 159,17 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 167,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
150,51 евро/мвтч. Най-високата цена от 267,77 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
78,51 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 861,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 8 април ще бъде 246,95 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 132,21 гвтч. Максималната цена ще бъде 346,27 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 132,80 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 април е 162,14 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 173,77 евро/мвтч. Най-високата цена от 267,77 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 78,51 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 88 865,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 април на Словашката енергийна борса е 139,97 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и тя ще е 267,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 5,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 125,60 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 267,77 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 5,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 април е 152,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
175,56 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 62 130,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 267,77 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 47,38 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 120,87 евро/мвтч на 8 април. Пиковата цена ще бъде 147,33 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 484 506,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 267,77 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 1,02 евро/мвтч. 
 
√ Сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 36 % през март 
Спрямо същия месец на миналата година сметките за газ са нараснали със зашеметяващите 75% 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец март 2022 г. представят в 
поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и 
унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). 
Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 33 европейски държави. 
В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява развитието на цените на електроенергията за 
бита в разпределението без данъци в европейските столици. Новото изследване показва развитието цените на енергията 
за домакинствата за периода без данъци за периода януари 2009 г. и март 2022 г. 
Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка една от столиците в съответствие с електроенергията и газа на 
национално ниво и потреблението им от домакинствата.  Индексът на цените (HEPI) се проследява от 2009 г. Както се 
посочва цените на електричеството за домакинствата постоянно намаляват през първата половина на 2009 г. и достигат 
най-ниското ниво от 96 индексни пункта именно през юни 2009 г. в резултат на отражението на икономическата криза. 
Възстановяването започва през втората половина на 2009 г. и оттогава е във възходяща тенденция. 
Индексът за електроенергия достигна до 116 индексни пункта през октомври 2014 г. Оттогава той се понижи и остана около 
108 индексни пункта през 2016 и 2017 г. През 2019 г. индексът се колебаеше около 115 и 119 пункта. Въпреки това, 
последното развитие на пазарите на едро поради ограниченията на COVID-19 свалиха индекса до 112 пункта през 2020 г. 
През 2021 г. индексът следваше нарастваща тенденция, в резултат на възстановяването - имаше по-голямо търсене и 
постепенно се развиваше енергийната криза, посочват авторите. 
При екстремни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ на едро и липсата на достатъчни 
количества в подземните газохранилища за покриване на търсенето доведоха до повтарящи се рекордно високи цени в 
по-голямата част от Европа столици до края на 2021 г. Тенденцията на нарастване стана още по-видима през втората 
половина на годината, достигайки 170 пункта през декември 2021 г. След резкия скок, надхвърляйки историческите данни, 
през януари 2022 г. индексът на електроенергия HEPI в момента възлиза на 222 пункта, отчитат експертите. 
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Що се отнася до индекса на цените на газа и при нето се отчита непрекъснато нарастване, надхвърляне на нивата от 
ноември 2018 г. Продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на газа, който през 2021 г. е почти 
удвоен - преминавайки от 87 индексни пункта през януари 2021 г. до 163  през декември 2021 г. След рязко увеличение 
през януари 2022 г. до най-високо ниво за цялото време на наблюдение, в момента възлиза на 272 индексни пункта, се 
посочва в изследвdнето. 
При разглеждане на средните стойности на цените на крайния потребител,  както на електроенергията, така и на газа,  се 
наблюдават следните промени: в сравнение с месец март 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличи 
с 36 %, а сметките за газ са нараснали със зашеметяващите 75%. 
В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение от почти 
7. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 10. Лондон и Амстердам са най-скъпите градове за домакинствата в 
Европа, следвани от Копенхаген, Берлин и Мадрид. 
За пореден път се установява, че най-евтина цена на електроенергията плащат жителите на Киев, следвани от жителите на 
Белград, Будапеща и Подгорица. (стойността в Киев се разглежда като стабилна предвид украинската криза като е 
отделено съответното внимание) В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-
ниски от средната. Прага е  единствената столица сред страните от ЦИЕ, където цената на тока е над средната за Европа. 
Електроенергия      
Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец март са следните: 
• 130% увеличение на цената в Амстердам, поради ръст на енергийния компонент; 
• 41% повишение на цените в Рига, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• Нарастване на цените с 23% в Мадрид, поради по-високи енергийни данъци и компонента; 
• 22% поскъпване на цените в Лондон; 
• Увеличение на цените с 10% в Загреб, поради нарастване на компонентите за енергия и разпределение; 
• Повишение на цените с 8% в Никозия, поради увеличения на компонентите за енергията и разпределението; 
• 4% нарастване на цените в Берлин, поради поскъпване на енергийната компонента; 
• Увеличение на цената с 1% в Париж, поради повишение на енергийния компонент; 
• Поскъпване на цената с 1% в Талин, поради нарастване на компонентата за дистрибуция; 
• Повишени на цените с 1% във Виена и Осло, поради по-високи енергийни компоненти; 
• 17% намаление на цените в Брюксел, поради понижение на енергията, енергийните данъци, разпределението и 
компонентите на данъците върху разпространението; 
• 10% спад на цените в Атина, поради понижение на  данъците върху енергията и енергийните компоненти; 
• 4% понижение на цената в Хелзинки, поради намаляване на енергийната компонента; 
• Намаление на цените с 2% в Стокхолм, поради спад на енергийната компонента; 
• Спад на цените с 1% в Копенхаген и Рим, поради намаление на енергийната компонента. 
След слабата тенденция на спад, наблюдавана през февруари, цените на електроенергията за битови нужди продължиха 
възходяща тенденция през месец март в Амстердам, Дъблин, Лондон, Мадрид, Никозия, Париж, Прага, Талин и Загреб  и 
достигат рекордни стойности. През последните няколко месеца националните правителства приложиха обширни мерки 
за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките на домакинствата, в резултат на което се наблюдават 
намаления на цените на електроенергията за някои градове. Въпреки това, в повечето от изследваните градове, 
интервенцията на правителствата успяха само да ограничат повишенията на цените, пишат авторите на изследването. 
Непрекъсната възходяща тенденция се дължи на комбинация от фактори, като повишеното търсене, свързано с 
икономическо възстановяване след пандемията, извънредни метеорологични условия, рекордно високите цени на 
природния газ съчетани с газови хранилища с ниско ниво и високи квоти за емисии на CO2. Високите цени на енергията 
бяха засегнати допълнително и от руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г. и последвалата несигурност. 
Най-засегнатите пазари, които преживяха високи ценови скокове през месец март, са Нидерландия и Латвия, и двете силно 
зависими от природния газ. В Нидерландия, където се използва повече газ за производство на електричество, високите 
цени на газа на пазара на едро доведоха до високи стойности, както на електроенергията, така и на пазара на газ на дребно. 
Клиентите с договори с променливи такси са тези, които са изправени пред най-високите цени. В Нидерландия 
правителството намали енергийния данък в сметките, но мярката само ограничи нивото на увеличение на цените. Цените 
на енергията на дребно в Латвия, които силно зависят от руския газ, също бяха засегнати от високите цени на синьото 
гориво на едро, както и от ниските възможности за хеджиране в региона. Най-засегнати са клиентите с договорите с 
динамично ценообразуване. 
Цените на електроенергията в Обединеното кралство, също са силно зависими от природния газ и показаха значително 
увеличение през март 2022 г., поради несигурността относно бъдещите доставки. Освен напускане на доставчици доведе 
до допълнително повишаване на цените. 
Покачващите се цени на електроенергията на едро оказаха значително влияние върху сметките на домакинствата в 
Испания. Особено засегнати са клиентите на регулирания пазар, се посочва още в изследването като се обясняват и 
причините за това. 
И накрая, в допълнение към мерките за правителствена подкрепа, които вече са в сила, вече има обявени и нови мерки 
(например временно намаляване на ДДС от 21% на 6% в Белгия12), включително такива, които или се прилагат 
ретроспективно (например допълнителни компенсации от януари 2022 г. в Гърция) или са фокусирани само върху 
специфични категории потребители (например домакинства с ниски доходи и малки и средни предприятия в Австрия). 
При коригиране към стандартите на покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя коренно. PPS 
е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Когато са 
изразени в PPS, става видима връзката на цените на енергията с тази на други стоки и услуги. Най-ниските коригирани цени 
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на електроенергията за домакинствата са в Осло, Берн, Валета и Белград, докато най-високите в момента са в Амстердам, 
Прага, Лондон и Мадрид. Повечето от страните от ЦИЕ имат относително ниски цени на електроенергията в сравнение с 
общото ниво на цените в страните и под средното за Европа.  
Букурещ, Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е по-висока 
средната за Европа, става ясно още от проучването. 
То показва също така, че цената на енергията (оспорваната компонента на цената) в анализираните столици представлява 
59% от цената за краен  потребител в сметката за електроенергия, разпределението - 20%, енергийните данъци - 5%, а  ДДС 
- 15% за европейските столици. 
Копенхаген е много необичаен случай - цената на енергията като стока представлява само 37 % от цената на 
електроенергията за крайния потребител и е четвъртата най-ниска от всички изследвани градове, докато енергийните 
данъци представляват удивителните 28% (над четири пъти средното за Европа) и 48%, ако се включи ДДС. 
Ако се съсредоточим върху цената на енергията като стока, в Белград тя в момента представлява само 26% от цена на 
електроенергията за крайния потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове. 
Точно обратно е в Рига – там е най-големият процент - достига 83% от цената на крайния потребител през март 2022 г. 
За пореден път в изследването се посочва Амстердам, където типичен потребител плаща нулев енергиен данък до 
увеличения размер на данъчен кредит, като се припомня насърчаването за отказ на клиентите от газ и преминаване към 
електрификация. 
Природен газ 
По отношение на природния газ, според изследването, най-високата цена плащат жителите на Амстердам. Тя е три  пъти 
по-висока от средната европейска цена за крайните потребители и около 1,5 пъти повече от жителите на втория най-скъп 
град Берлин. 
В момента Стокхолм е третата най-скъпа столица. Както и преди, авторите на проучването посочват, че това се обяснява с 
естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от 
които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм. 
Авторите на проучването отново посочват, че това се обяснява с естеството на шведския газов пазар, който е малък по 
размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм. 
Цените в Амстердам са над 12 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град с газ в ЕС и почти 14 пъти по-
високи, ако се включи Киев. 
Природният газ за бита е най-евтиният в страните от ЦИЕ. 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през месец март 2022 г., са следните: 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ този месец, са следните: 
• 62% увеличение на цените в Амстердам, поради нарастване на енергийната компонента; 
• 30% скок на цената в Берлин, поради повишение на енергийната компонента; 
• 26% нарастване на цените в Лондон; 
• 20% увеличение на цените в Рига, поради поскъпване на енергийната компонента; 
• 6% повишение на цените в Рим, поради увеличение на енергийната компонента; 
• Нарастване на цената с 2% в София, поради увеличения на енергийната и разпределителната компоненти; 
• Увеличение на цената с 1% в Любляна, поради повишение на енергийния компонент; 
• Спад на цените във Виена с 13% поради намаления на енергийния компонент и данъците за енергия; 
• 4% намаление на цената в Берн, поради понижение на енергийния компонент; 
• 3% понижение на цената в Прага, поради спад на енергийния компонент; 
• 2% спад на цените в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент; 
• Намаление на цените с 1% в Атина и Копенхаген, поради по-ниска енергийна компонента. 
На пазара на дребно на газ се наблюдава покачване на цените за повечето от изследваните градове, като Амстердам, 
Берлин, Лондон, Рига и Рим достигат рекордни стойности. Няколко мерки, предприети от европейските правителствата 
доведоха до ограничаване на нивото на увеличение, а в някои случаи има леки намаления. Въпреки това, настоящите цени 
остават невероятно високи в сравнение с тези преди година, което отразява изключително високите цени на едро, 
дължащи се на повишеното търсене на природен газ и ниските нива на съхранение. Руската инвазия в Украйна повлия 
допълнително върху пазарите, се посочва в изследването. 
През месец март най-значителни увеличения на цените на газа на дребно са в Берлин, Лондон и Амстердам където е и 
висока зависимостта от газа за производство на електроенергия, а е и като основен източник за отопление. В проучването 
се отбелязва появилата се несигурност в Германия в резултат на войната в Украйна, както по отношение на договорите за 
газа, така и за електроенергия, което се отразява на енергийната сигурност на страната. Несигурност се отчита и за 
Великобритания. 
По същия начин, както при електроенергията, цените на газа по отношение на покупателната способност ( PPS) предлагат 
много по-различна картина. През месец март 2022 г. Будапеща, Белград и Дъблин са най-евтините градове, коригирани 
към PPS. 
Проучване показва, че средно енергията (оспорваната компонента на цената) по отношение на европейските столици 
представлява 60% от крайната потребителска цена на природния газ, разпределението - 17%, енергийните данъци - 7% и 
ДДС - 16%. 
Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената на крайния потребител 
и за електроенергията, и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за другата половина 
чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС. На местата, където енергийната компонента е по-ниска 
се  стимулира  клиентите да търсят по-конкурентни оферти. 
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√ Евродепутатите настояват за пълно ембарго върху вноса на руски нефт, въглища, ядрено гориво и природен газ 
ЕП изразява възмущението си от извършени от руските въоръжени сили зверства, за които се съобщава, и настоява 
извършителите на военни престъпления да бъдат подведени под отговорност. 
В резолюция, приета с 513 гласа "за", 22 "против" и 19 "въздържал се" в четвъртък, евродепутатите призовават за 
допълнителни наказателни мерки, включително "незабавно пълно ембарго върху вноса на нефт, въглища, ядрено гориво 
и газ с произход от Русия“. 
Това трябва да бъде придружено от план за гарантиране на сигурността на енергийните доставки за ЕС, както и от стратегия 
за "отмяна на санкциите една по една, в случай че Русия предприеме стъпки за възстановяване на независимостта, 
суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и оттегли напълно 
военните си части от територията на Украйна". 
Искането на депутатите обаче не е одобрено до момента от Европейската комисия и страните - членки. Към момента 
подобно намерение за санкции не е задължително за изпълнение от държавите-членки, припомнят експерти. 
Изключване на Русия от Г-20 и други многостранни организации 
Съществуващите санкции сега трябва да бъдат приложени изцяло и ефективно в целия ЕС и от международните съюзници 
на ЕС като приоритетен въпрос, настояват членовете на ЕП. Те призовават лидерите на ЕС да изключат Русия от Г-20 и от 
други многостранни организации, като Съвета на ООН по правата на човека, Интерпол, Световната търговска организация, 
ЮНЕСКО и други, „което би било важен знак, че международната общност няма да се върне към предишните си обичайни 
отношения си с държавата агресор". 
За да се повиши ефективността на санкциите, Парламентът призовава руските банки да бъдат изключени от системата 
SWIFT, да се забрани на всички плавателни съдове, свързани с Русия, да влизат в териториалните води на ЕС и да акостират 
в пристанищата на ЕС, както и да се забрани товарния автомобилен превоз от и до територията на Русия и Беларус. 
Членовете на ЕП настояват също да се изземат "всички активи, принадлежащи на руски длъжностни лица или олигарси, 
свързани с режима на Путин, техните посредници и подставени лица, както и на лицата в Беларус, свързани с режима на 
Лукашенко" 
Като посочва участието на Беларус във войната в Украйна, резолюцията изисква санкциите срещу Беларус да бъдат 
равностойни на тези, въведени срещу Русия, за да се премахнат всички пропуски, позволяващи на Путин да използва 
помощта на Лукашенко, за да заобиколи санкциите. 
Евродепутатите също настоятелно призовават държавите членки да прекратят сътрудничеството с руски дружества по 
съществуващи и нови ядрени проекти, включително във Финландия, Унгария и България, при които руските експерти могат 
да бъдат заменени със западни, и постепенно да преустановят използването на услугите на „Росатом“. 
Доставките на оръжие трябва да продължат и да бъдат увеличени 
Членовете на ЕП се позовават на шокиращите зверства, "които безспорно представляват военни престъпления", 
извършени от руските военни сили в Украйна и по-специално в Буча, и напълно или почти напълното разрушаване на 
Мариупол, Волноваха и други градове и села. Те подчертават, че извършителите на военни престъпления трябва да бъдат 
подведени под отговорност, и призовават за създаването на специален трибунал на ООН за престъпленията в Украйна. 
Парламентът отново заявява, че доставките на оръжия трябва да продължат и да бъдат увеличени, за да се даде 
възможност на Украйна да се защитава ефективно. Членовете на ЕП подкрепят по-нататъшната отбранителна помощ, 
предоставяна на украинските въоръжени сили индивидуално от държавите членки на ЕС и колективно чрез Европейския 
механизъм за подкрепа на мира. 
Като се има предвид, че почти 6,5 млн. украински граждани са били вътрешно разселени, а над 4 млн. са избягали от 
страната в резултат на войната, членовете на ЕП призовават за безопасни хуманитарни коридори за евакуация на цивилни 
лица, бягащи от бомбардировките, и за засилване на мрежите на ЕС за хуманитарна помощ в Украйна 
Те осъждат руската реторика, с която се внушава за възможността за прибягване до употребата на оръжия за масово 
унищожение, и подчертават, че всяка подобна употреба би довела до възможно най-тежките последици. 
 
Мениджър 
 
√ "Български пощи" преминават към вицепремиера по ефективното управление 
Държавното дружество "Български пощи", съответно пощенските услуги, ще премине от министерството на транспорта и 
съобщенията към вицепремиера по ефективното управление Калина Константинова. Това решиха депутатите, приемайки 
на второ четене промените в Закона за пощенските услуги.  
Вносители на предложенията са депутатите Андрей Гюров („Продължаваме Промяната“), Христо Иванов („Демократична 
България“), Виктория Василева („Има такъв народ“) и Георги Свиленски („БСП за България“).   
В мотивите на законопроекта се посочва, че промените целят оздравяване и модернизиране на "Български пощи". Не се 
очаква увеличаване на административната тежест за потребителите на пощенските услуги. Измененията не предвиждат 
"съществени структурни промени", но ще има преместване на експерти от Министерството на транспорта и съобщенията 
към Министерския съвет, посочват още вносителите. 
"Против" промените по време на обсъждането на законопроекта се обявиха от ДПС и "Възраждане". 
Според Халил Летифов (ДПС) заместник министър-председател без министерство няма да има капацитет да управлява 
ефективно дейността за пощенските услуги. 
Никола Димитров („Възраждане“) изказа мнение, че "Български пощи" са неразривна част от транспортното министерство 
и не бива да бъдат разделяни. 
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С преходните и заключителните разпоредби се правят и изменения в Закона за задължителното депозиране на печатни и 
други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, с които се предвижда 
административно-наказателната отговорност за неизпълнение на задълженията по закона да се администрира от 
Министерския съвет и заместник министър-председател, определен от правителството. 
 
√ Кабинетът определи нов представител на България в Световната търговска организация 
Правителството прие решение за прекратяване функциите на представителя на Република България при Световната 
търговска организация (СТО) Атанас Папаризов заради изтичане на мандата му, считано от 1 април 2022 г. На негово място 
от същата дата ще бъде назначена Цветелина Димитрова.  
Цветелина Димитрова има над 24 години професионален опит, дългогодишен служител е в икономическото министерство, 
с мандат в ПП СТО в периода 2012 г. - 2018 г. 
Всеки член на Световната търговска организация има право да учреди постоянно представителство със седалище в Женева. 
По силата на това споразумение на постоянните представителства на страните при СТО се предоставят привилегии и 
имунитети в съответствие с международното публично право по аналогия на Виенската конвенция за дипломатическите 
отношения от 1961 г. 
За осигуряване на дейността, свързана с изпълнението на правата и задълженията на Република България като член на 
СТО, от 1996 г. е учредено Постоянно представителство на нашата страна в Женева.  
 
√ Държавата и щастието 
Може ли държавата да помогне за това хората, които живеят в нея, да бъдат щастливи? С този въпрос беше „хвърлена в 
дълбокото“ вицепремиер Калина Константинова. Тя беше част от третия модул в организирания вчера от сп. "Мениджър" 
обществен разговор за щастието на нацията, в началото на който бе представено и единственото по рода 
си национално проучване „Индекс на щастието“ в България, изготвяно по задание на нашата медийна група.  
“Всяка политика трябва да носи щастие. Да дарява свобода на хората да правят това, което искат. Сингапур е отличен 
пример - има висока стандарт, но много свободи липсват. Логиката и крайната цел на всяка държавна политика трябва не 
да те предефинира, а да ти дава шанс да имаш свобода да бъдеш себе си”, заяви вицепремиерът Калина Константинова. 
“Нищо не може да се случи без да има доверие в държавата. А журналистите имат огромна отговорност за липсата на 
доверие. Те забравиха, че не винаги трябва да са първи, а че трябва да са добре подготвени. Доверието не се печели лесно, 
но се губи още по-бързо”, каза Десислава Бошнакова, преподавател по PR в Нов български университет и ръководител на 
департамент “Медии и комуникация”. 
“Жестът да даваш и подаряваш е егоистичен. Но хората, които срещат, процесът на работа - също могат да те направят 
щастливи. Ние сме осем дами, които работим 24/7, но понеже сме щастливи от това, което правим, не ни тормози. Това е 
нашият път и ние сме го избрали. Разбира се, други на наше място не биха били щастливи. Но ние сме общност, която е 
избрала този път за щастието”, обясни Кремена Кунева, основател и председател на фондация „За Доброто“ 
“През целия ми живот моето щастие не е зависело от държава. И това ме прави много щастлив. Но проблемът за щастието 
е много комплексен и сложен. Има 8 млрд. хоризонта към щастието. Аз нем питам хората дали са щастливи сега. Питам ги 
кога за последен път са били щастливи. И по техния отговор мога да кажа дали сега са щастливи. Може би човек е щастлив, 
когато изпълнява потенциала си, когато тежи на мястото си”, сподели професор Георги Каприев, преподавател по история 
на философията в Софийски университет "Св. Климент Охридски". 
Какво може да направи държавата? 
“Държавата трябва да маха блокировката по пътя на човека да е щастлив. Тоест трябва да даде рамка. Трябва да даде 
справедливост”, смята Калина Константинова. 
“Аз не вярвам, че моето дете ще получи добро образование - бягам от държавните институции. Не вярвам изобщо на 
държавата, имам две срещи с нея - когато си плащам данъците и това ме прави щастлива. Искам тези прекрасни жени да 
не правят това, което правят. Защото те запълват кратери. Най-доброто решение е да има пълна прозрачност. Да излезе 
политик, който да каже, че не знае как да се справи и иска помощ. Това е - доверието се гради, когато нещата се правят 
заедно”, даде рецепта Десислава Бошнакова. 
“Госпожа Константинова го прави - тя скъсява дистанцията от държава. С един срещи в петък. Признава си, че не може и 
иска съвет. Ние от три години искаме такъв диалог и такава практика. Бяхме учудени, че нещо се случва сега. Това е важно, 
защото така намалява недоверието”, включи се Кремена Кунева. 
“Аз не търся доверие, защото никой преди мен не се е опитал да го заслужи. Но и аз имам вина - защото преди да бъда 
част от властта, бях абдикирала от това да държа институциите отговорни. А не трябва. Никой от нас не трябва да го прави”, 
добави се Калина Константинова.   
“Държавата трябва да спазва собствените си закони и Конституцията. Това е важно начало на процеса към щастието. 
Всички да са равни. А това не е така. Държава също така трябва да съдейства. Трябва да задава култура на ценностите и 
култура на духа. Иначе няма как да има общо благо и общи цели”, категоричен беше Георги Каприев. 
“За сме щастливи, трябва да сме заобиколени от приятели и хора, на които имаме доверие. Тук има много натрупано 
недоверие. А с доверие се живее много по-лесно”, завърши Десислава Бошнакова. 
Основен партньор на събитието е ManpowerGroup България  
 
√ Някои идеи за антикризисния пакет 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев обяви в сряда, че правителството подготвя антикризисен пакет, за да 
отговори на растящата инфлация. Детайли по пакета се очакват до седмици и вероятно няма да се чака актуализацията на 

https://manpower.bg/
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бюджета, планирана за средата на годината. Според вицепремиера ще има нужда от гласуване в парламента, което 
означава, че може да се очаква приемане най-рано през май. 
Има ли бюджетни ресурси? 
Държавният бюджет за първите три месеца на годината показва увеличение на данъчните и неданъчните приходи с над 
12% - грубо, това е два пъти по-бързо от заложения в бюджета растеж на приходите. И тук трябва да имаме предвид, че 
тепърва увеличената инфлация ще донесе повече приходи от ДДС през следващите месеци. Отделно с приемането на 
плана за възстановяване ще има и повече европейски ресурси през втората половина на годината. В същото време 
заложените амбициозни инвестиционни разходи в бюджета трудно ще се реализират – вече е април, няма време да се 
проведат обществени поръчки, да се подпишат договори, те да се изпълнят и да се стигне до плащане. 
Накратко ситуацията с бюджета е, че приходите растат по-бързо от очакваното, а разходите ще се изпълняват в по-малък 
обем от заложеното, т.е. ще останат неизползвани финансови ресурси, които могат да се пренасочат към антикризисни 
мерки. Отделно, разбира се, имаме и свръхпечалбите на държавните енергийни дружества, които също могат да се 
използват – или като влязат в бюджета под формата на дивиденти, или директно в рамките на енергийния сектор. В този 
смисъл, без проблем могат още през пролетта да се заделят поне 1 милиард лева за спешни антикризисни мерки, които 
да се увеличат с още няколко милиарда при актуализацията през юли. 
Еднократни или постоянни мерки? 
Най-лесният вариант е да се предоставят някакви еднократни помощи – по същия начин, по който миналата седмица бяха 
отпуснати 140 милиона лева за добавки към пенсиите преди Великден. Знаем, че в Германия също предложиха еднократна 
помощ от 300 евро за всяко домакинство плюс 100 евро за всяко дете в домакинството. Такива спешни и еднократни мерки 
могат сравнително бързо да стигнат до домакинствата и бизнеса, но вероятно такива мерки няма да са достатъчни – защото 
не изглежда да се задава бързо разрешаване на проблема. Инфлацията няма да изчезне толкова бързо, че да се справим 
само с еднократни и спешни мерки. 
Трябва да се помисли за по-дългосрочни мерки 
Например, вместо да се успокояваме, че цената на тока на борсата намалява с идване на пролетта, трябва да се използва 
моментът, за да се гарантира приемлива цена на тока за следващата есен и зима. Това може да стане или с по-дългосрочна 
програма за компенсации, договорена с бизнеса – или да се създаде възможност за сключване на дългосрочни договори, 
които да гарантират запазване на цената на тока за една година напред. По този начин бизнесът ще има повече 
спокойствие и цената на тока няма да създаде нова инфлационна вълна, което ще е добре за домакинствата. 
По отношение на домакинствата вместо помощи може да се заложи на структурно решение. Преди няколко месеца с 
Института за пазарна икономика предложихме алтернативен бюджет, който предвижда намаление на осигурителните 
вноски с 12 процентни пункта, което да осигури 5.3 милиарда лева по-висок разполагаем доход за домакинствата, по-
висока заетост и изсветляване на заетост, доходи и потребление. Това предложение може да се изпълни в цялост или да 
се модифицира, но e един модел за решаване на няколко проблема наведнъж – едновременно е антикризисна мярка, но 
и структурна реформа адресираща дългосочни проблеми на пазара на труда. 
 
√ Мерките за самоизолация са ускорили дигитализацията в образователната система 
Мерките за самоизолация послужиха като катализатор на дигитализацията и шанс за модернизация на образователната 
система. Около това мнение се обединиха участниците по време на новото издание на специализирания мултиплатформен 
проект на Bulgaria ON AIR – „Бъдещето: Образование“. Модератор на експертната дискусия беше Калина Донкова, 
журналист на Bulgaria ON AIR и продуцент на публицистичното предаване „Директно“. 
„Ако се върнем две години назад, изненадата за цялото общество беше, че само за 24 часа образователната ни система се 
пренастрои от присъствено към дистанционно и тази своеобразна професионална магия е резултат на изненадата от 
възможността на учителите. Със сигурност познанията на колегите учители в цялата страна стабилно са надградени по 
отношение на използването на различни технологични средства, на различни образователни технологични платформи, по 
отношение на мултимедийни уроци“, сподели Диян Стаматов, бивш зам.-министър на образованието и директор на 119 
СОУ Акад. Михаил Арнаудов, София. 
„Много важно е, че преди 2 години нямахме толкова много техника в училище. Сега почти всяко училище има доста 
технически средства – почти 30-35% за своите ученици във всеки един момент“, допълни той. По време на „Бъдещето: 
Образование“ повече за конкурса на A1 „Дигиталното училище на България" разказа експертът „Външни комуникации" в 
А1 Нина Неделчева – Георгиева. „Проектите бяха изключително интересни и изборът на победители бе доста труден. 
Причините, поради които започнахме провеждането на този конкурс, са да отличим училищата, които се движат няколко 
крачки напред в дигитализацията на образователния процес. Дигитализацията е процес, който бе ускорен от пандемията. 
Нека да се възползваме от това ускорение и да продължим процеса, който ще донесе много ползи за обществото 
занапред", призова тя. 
Според зам.-директорът на 81-во Иновативно Средно училище „Виктор Юго" Вяра Крумова, големият интерес към 
конкурса е знак, че в образованието се случват много прекрасни неща. „Много училища биха искали да се развиват и да 
променят начина си на мислене и начина на обучение, които предлагат на своите ученици. Дигитализацията позволява по-
качествен учебен процес, по-силна мотивация на учениците", коментира тя. 
В допълнение към това, учителят в 81-во СУ Христина Ананиева също изрази мнение, че процесът на дигитализация на 
учебната дейност се е ускорил в резултат на дистанционната форма на обучение. „Дигитализацията дава възможност за 
кратко време да се достигне до доста голям обем от информация. Дигитализацията дава възможност учителят да прилага 
иновативни методи“, коментира тя. 
Повече за идеята за консолидиране на висши учебни заведения по време на експертната дискусия разказа ректорът на 
ВУТП проф. Миглена Темелкова. „Образованието е една много консервативна система и в нея трябва да се стъпва много 
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внимателно. Поради това лансирането с гръм и трясък на определени реформи невинаги се възприема по най-добрия 
начин. Идеята за консолидиране на висши учебни заведения не е лоша. В нея има какво да се доработи и да се надгражда, 
но не смятам, че това беше най-правилният подход за презентирането в общественото пространство", коментира тя. 
„Образователната система ни дава главно теоретичната основа за развитие на умения и много малко практическа част. 
Изпитваме големи затруднения в намирането на добри специалисти. Затова нашата фирма развива програма за обучение 
на собствени кадри на работното място и допълнителни квалификационни курсове", обясни Грета Димитрова, мениджър 
„Производство“ в „Елика Процесинг“. По нейно мнение, за да бъде успешна една компания, тя трябва да инвестира в 
образованието, а обученията и курсовете не трябва да се приемат като разход, а инвестиция от страна на фирмата. 
Специалистът по личностно развитие и преподавател във ВУЗФ доц. д-р Даниела Илиева посочи, че всички системи в 
образованието обръщат много внимание на това детето да се изучи в дадени дисциплини, но рядко се обръща внимание 
на това да се запознае със себе си. По нейно мнение, би настъпила голяма промяна в образователната система, ако чрез 
нея започнат да се развиват индивидуалните таланти и заложби на децата. „Това изисква обучение на преподавателите в 
гимназиален курс и университетска среда", каза още тя. 
Трябва ли да се учи в училище идентичност и стил коментира експертът визуални комуникации Маргарита Асадурова. „Не 
можем да намерим добрата идентичност, ако разчитаме на това, което получаваме отвън като идеи за идентичност. 
Самото образование сега е насочено по-скоро към това да ни дава някакви теоретични познания и до известна степен 
практически умения, които после доста имаме да наваксваме. То не обръща толкова внимание на индивидуалния 
потенциал. А факторите, които въздействат върху това, не позволяват много такива механизми да се разгърнат", допълни 
дизайнерът. 
 
√ ЕК с нова наказателна процедура срещу България 
Европейската комисия е решила да започне наказателни процедури, като изпрати официални уведомителни писма до 
България и Гърция за това, че не са представили планове за готовност, свързани с опасностите при доставките на ток. 
От 2019 г. европейските правила предвиждат подготовка за предотвратяване и управление на кризи с осигуряването на 
ток, в дух на съпричастност и прозрачност между страните от ЕС, като се зачитат изискванията на вътрешния 
пазар. България и Гърция обаче не са съобщили на ЕК какви планове имат според изискванията. Двете държави имат два 
месеца за отговор и, ако не отговорят удовлетворително, комисията може да продължи с наказателната процедура.  
Междувременно, ЕК настоява България да въведе правилата за отворените данни, както и да въведе правилата за 
обществени поръчки за чисти превозни средства по започнали вече наказателни процедури.  
С правилата за отворените данни, приети на 20 юни 2019 г., се цели намаляване на пречките за навлизане на пазара на 
малки и средни дружества с намаляване на разходите за повторно използване на данни. Това насърчава разработването 
на нови решения като приложения за движение, повишава на прозрачността и достъпа до бюджетно финансирани 
изследователски данни, служи за развитието на нови технологии.  
Въпреки че крайният срок за въвеждане на общите правила изтече на 17 юли 2021 г., България, Белгия, Чехия, Хърватия, 
Унгария, Латвия, Холандия, Австрия, Словакия и Швеция все още не са съобщили необходимата информация. Ето защо ЕК 
ги уведомява, че продължава наказателните процедури срещу тях. Ако до два месеца държавите не изпратят 
удовлетворителен отговор, ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.  
Относно втората наказателна процедура, Европейската комисия съобщи, че е решила да продължи с наказателните 
процедури, като изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Чехия, Унгария и Швеция понеже не са съобщили 
какви мерки предвиждат за въвеждане в националното законодателство на правилата на ЕС за обществените поръчки за 
чисти превозни средства. ЕК дава два месеца за отговор, а след това може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.  
ЕС постави цел за дял на чистите превозни средства в общия брой на превозните средства, осигурявани с обществени 
поръчки до 2030 г. Държавите имат право да прилагат пълна гъвкавост, когато решават как да изпълнят целите, и трябваше 
да приложат европейските правила до 2 август 2021 година, се посочва в съобщението.  
 
√ ЕС с пети пакет от санкции срещу Русия заради Украйна 
Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз одобриха въвеждане на ембарго върху руските 
въглища и затварянето на европейски пристанища за руските кораби в рамките на пети пакет от наказателни мерки срещу 
Русия,  съобщи френското ротационно председателство на ЕС, предаде Франс прес. 
Санкционният пакет предвижда и забрана на износа на стоки към Русия, по-специално на високотехнологични продукти, 
на стойност 10 милиарда евро, както замразяване на авоари на няколко руски банки. 
Санкциите включват забрана на вноса, освен на руски въглища, и на дървесина и на водка от Русия, посочва ДПА. 
Новите санкции ще засегнат също руски бизнесмени, военни и предприятия, свързани с инвазията в Украйна. 
Новите мерки бяха предложени от Европейската комисия след откриването на десетки трупове на цивилни миналия 
уикенд в Буча, което породи вълна от потрес по света и обвинения във военни престъпления срещу Москва, отбелязва 
Франс прес. 
За първи път европейците нанасят удар на енергийния сектор на Русия,  от който са много зависими, особено от природния 
газ. ЕС внася 45 процента от въглищата си от Русия на стойност 4 милиарда евро на година. Забраната на вноса на руски 
въглища ще влезе в сила в началото на август, 120 дни след публикуването на новия пакет от мерки, което се очаква да 
стане по-късно днес в Официалния бюлетин на ЕС. 
Списъкът на забранените за внос руски продукти в ЕС също е разширен с някои суровини и критично важни материали за 
обща стойност от 5,5 милиарда евро на година. Мярката цели да се пресече финансирането на военните усилия на Москва. 
ЕС затяга също и оръжейното ембарго срещу Русия, решено през 2014 г. след анексията на Крим, информира БТА. 
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Освен това руски и беларуски превозвачи вече няма да могат да влизат в ЕС, пояснява френското председателство на ЕС в 
серия от туитове. 
Санкциите визират и олигарси, играчи от руската пропаганда и компании, свързани с руската агресия в Украйна. 
Предложението на ЕК, предложено на 27-те, предвижда и разширяване на черния списък на ЕС с над 200 имена на 
физически лица, сред които руски олигарси и двете дъщери на Владимир Путин, както и 18 компании, според документ, с 
който се е запознала Франс прес. Дъщерите на Путин бяха санкционирани в сряда от Вашингтон. 
Олигарси или бизнесмени, близки до Путин, като Олег Дерипаска, Сергей Чемезов, Борис и Игор Ротенберг,Герман Греф 
фигурират в този документ заради подкрепата си за действия, застрашаващи териториалната цялост на Украйна. Фирма на 
Дерипаска за армейска превозна техника също е засегната от мерките. Към списъка са включени и десетки представители 
на така наречените Донецка и Луганска народна република. 
Лицата от списъка получават забрана за влизане в ЕС, а авоарите им са замразени. 
Списъкът бе създаден след анексията на Крим и включваше преди петия пакет от санкционни мерки имената на 877 души 
и на 62 компании. Името на Владимир Путин, чиито авоари са замразени, фигурира в него от края на февруари. 
 
√ Нова европейска директива постанови - текстилът ще се рециклира 
Намаляване на колекциите, пускани годишно от производителите на дрехи и забрана за унищожаване на непродадени 
дрехи предвижда приетата от ЕК Стратегия за рециклиране и повторна употреба на текстила - дрехи, килими, тапицерии, 
пердета и други подобни изделия. Фокусът на директивата ще бъде насочен върху повторната употреба на дрехите и 
влагането на текстилни влакна, получени от рециклиране на текстил. 
Производителите на дрехи ще трябва да намалят броя на колекциите, които пускат годишно. Така ще се задейства 
механизъм за справянето с бързата мода. 
Ще се забрани унищожаването на непродадени дрехи. Унищожаването им е загуба на стойност и ресурси и ЕК ще 
предприеме мерки за запазване и повторна употреба на този ресурс.   
Паралелно с това с директивата се въвежда екомаркировка за текстил и обувки, която ще позволи на потребителите лесно, 
достъпно и надеждно да правят избор на екологични продукти. Нормативът предвижда и създаването на съответните 
организации по оползотворяване на материала. 
Еврокомисарите считат, че създадените досега системи за организирано събиране и оползотворяване на отпадъците са 
ефективни. С въвеждането на директивата управлението им ще бъде разширено и ще обхване и текстила. ЕК очаква до 
2025 г. да бъдат постигнати високи нива на разделно събиране и рециклиране на текстилни отпадъци. 
 
√ Гърция променя енергийната си стратегия 
Гърция променя енергийната си стратегия. Една година след като правителството в Атина затвори централата на лигнитни 
въглища в град Козани, премиерът Кириакос Мицотакис съобщи, че нейната дейност се възстановява временно за 6 
години, предава БНР. 
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.   
 
√ "Не можем да се откажем от изкопаеми горива!": Новата енергийна стратегия на Великобритания 
Великобритания ще започне да развива ядрена и зелена енергия, но няма да се откаже и от природните горива. Такава 
концепция е заложена в представената от британския премиер Борис Джонсън нова национална стратегия за енергийната 
сигурност на Обединеното кралство, предадоха международните осведомителни агенции. Страната ще противедейства на 
растящите глобални цени на енергията не само чрез развиването на ядрена и зелена енергия, но и като подпомага добива 
на нефт и газ в шелфа в Северно море, подчерта Джонсън. 
„Дори да се придвижим към въглеродна неутралност, пак ще имаме нужда от изкопаеми горива. Ето защо ще използваме 
повече британски изкопаеми горива, като в същото време ще започнем да прилагаме технологии за улавяне и съхраняване 
на въглероден диоксид на морското дъно“, обяви британският премиер. 
Той подчерта, че правителството не може повече да се примирява с поскъпването на енергията, което „излетя до небето“ 
след началото на военната спецоперация на Русия в Украйна. 
Политикът обеща "да сложи край на зависимостта от чужд петрол и газ" и да пуска в експлоатация по един нов ядрен 
реактор годишно по програма, предвиждаща изграждане на 8 нови ядрени реактора. 
Кабинетът на министър-председателя издаде съобщение, потвърждаващо плановете за нов кръг на разпределение на 
лицензи за разработване на шелфа на Северно море от петролни и газови компании. Процедурата е насрочена за тази 
есен. 
 
√ Финландия инвестира 850 милиона евро в ускоряване на енергийната раздяла с Русия 
Финландия ще инвестира 850 милиона евро, за да си гарантира достатъчно енергийни доставки и да ускори 
прекратяването на енергийната си зависимост от Русия, обяви правителството в Хелзинки, цитирано от Ройтерс. 
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Сред плановете на Финландия е и придобиването на плаващ терминал за втечнен природен газ съвместно с Естония, който 
да бъде разположен в близост до бреговете на двете страни и така са се приключи с доставките на газ от Русия, съобщи 
министърът на икономиката Мика Линтила. 
Естония от своя страна обяви, че вносът на руски газ ще бъде спрян още тази година. Освен съвместният терминал с 
Финландия страната планира да изгради и друг терминал край град Палдиски, а доставяният там газ би могъл да се 
съхранява в латвийското хранилище Инчукалнс, предаде ТАСС. 
 
√ Предпазлив ръст на фондовите борси в Европа 
В ранната търговия в четвъртък европейските акции се възстановиха частично от разпродажбата ден по-рано, въпреки че 
рисковете от по-агресивно затягане на политиката на Федералния резерв и новите санкции на Вашингтон срещу Русия 
накараха инвеститорите да бъдат предпазливи, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,1 пункта, или 0,78%, до 459,07 пункта, след като в сряда се понижи 
с 1,5% и записа най-лошото си представяне от месец насам. 
Немският показател DAX напредна със 78,06 пункта, или 0,55%, до 14229,75 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 8,8 пункта, или 0,12%, до 7 578,9 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 41,21 пункта, 
или 0,63%, до 6 540,04 пункта. 
Акциите на Shell поевтиняха с 1,34%, след като петролният гигант съобщи, че може да отпише активи на стойност до 5 млрд. 
долара през първото тримесечие на годината в резултат на изтеглянето си от Русия 
Европейските акции се представиха по-добре от фондовите пазари в Азия и Съединените щати, които записаха понижения, 
след като протоколите от срещата на Фед през март показаха, че членовете на управителния съвет искат да ограничат 
баланса на централната банка до 95 млрд. долара на месец . 
„Това все още е тревожно... фактът, че ерата на евтините пари е към своя край“, каза Сюзан Стрийтър, старши 
инвестиционен и пазарен анализатор в Hargreaves Lansdown. 
„Очевидно е, че съществуват постоянни опасения относно ситуацията в Украйна и как тя може да попречи на 
икономическия растеж в еврозоната в бъдеще чрез по-висока инфлация, цени на стоки и притеснения относно доставките 
на енергия“, каза Стрийтър. 
Сега инвеститорите очакват протоколите от последното заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ), които трябва 
да бъдат публикувани по-късно днес. През май ЕЦБ затвори кранчета и проправи пътя за увеличаване на лихвите. 
„Очакванията са, че позицията на ЕЦБ няма да бъде толкова агресивна, особено като се има предвид колко по-чувствителна 
е икономиката на еврозоната към случващото се в Украйна“, каза още тя. 
Индексът STOXX 600 е на път да завърши седмицата на червено, след като геополитическо напрежение натежа върху 
пазарните нагласи. Вчера Съединените щати се насочиха към руски банки и елит с нов кръг от санкции, включително 
забрана на американците да инвестират в Русия. 
Акциите на Atlantia поскъпнаха с 7,87%, след като Global Infrastructure Partners и Brookfield Infrastructure предложиха 
поглъщане миналата седмица, което разгорещи надпреварата за италианския летищен оператор. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения за втори пореден ден в сряда, след като 
доходността по американските държавни ценни книжа достигна нови върхове на фона на протоколите от последното 
заседание на Федералния резерв, които повдигнаха опасения, че затягането на политиката на централната банка може да 
забави икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 144,67 пункта, или 0,42%, до 34 496,51 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 43,97 пункта, или 0,97%, до 4 481,15 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 315,35 пункта от стойността си, или 2,22%, завършвайки сесията при ниво от 13 888,82 пункта. 
„Това беше предупреждение за всеки, който смята, че Фед ще бъде по-предпазлив в борбата си срещу инфлацията“, каза 
Куинси Кросби, главен стратег на капитала в LPL Financial. „Тяхното послание е: „Грешиш“. 
От протоколите от последното заседание на Фед стана ясно, че повечето членове на централната банка „като цяло са 
съгласни“ с това, че централната банка трябва да свие притежанията си на облигации до 95 млрд. долара на месец. 
Протоколите също така разкриха, че, представителите на Фед обмислят по-големи увеличения на лихвите от 
традиционните повишения с 25 базисни пункта. 
Междувременно доходността по 10-годишените американски облигации прескочи 2,65% и достигна тригодишен връх, 
задържайки се на това ниво след публикуването на протоколите на Фед. В крайна сметка показателят завърши деня при 
равнище от 2,40%. 
„Мисля, че фондовият пазар започна да приема идеята, че лимит от 60 млрд. долара за държавни облигации и 35 млрд. 
долара за ценни книжа, подкрепяни с ипотеки, започват да става реална“, каза Джеймс Карън от Morgan Stanley Investment 
Management. „Ако направят още едно увеличение от 50 базисни пункта през май и още 50 през юни, това със сигурност 
няма да донесе попътен вятър за акциите“, добави той. 
Сред големите губещи в сряда бяха технологичните акции, които се понижиха за втори пореден ден, докато инвеститорите 
се готвят за по-високи лихвени проценти и забавяне на икономиката. Акциите на Apple, Microsoft, Amazon и Tesla 
поевтиняха съответно с 1,85%, 3,66%, 3,23% и 4,17%. Цените на книжата на производители на чипове Nvidia и Marvell 
Technology се понижиха с 5,88% и 2,65%. 
Инвеститорите продължиха да търсят акции със стабилни печалби, отбягвайки тези, които предлагат бъдещ растеж.. 
Секторите на комуналните услуги, здравеопазването и основните потребителски стоки продължиха да се повишават в 
сряда, като акциите на Amgen и Johnson & Johnson поскъпнаха с 2,20% и 2,60%. Цените на книжата на Coca-Cola и Procter & 
Gamble се повишиха с 1,10% и 1,43%. 
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Понижения в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в четвъртък в червената 
територия, следвайки загубите на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 461,73 пункта ,или 1,69%, до 26 888,57 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 46,73 пункта, или 1,43%, до 3 236,7 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 40,42 пункта, или 1,90%, до 2 087,53 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 271,54 пункта от стойността си, или 1,23%, завършвайки сесията при ниво от 21 808,98 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете  спад от 39,17 пункта, или 1,43%, до 2 695,86 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 47,3 пункта, или 0,63%, до 7 442,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,36 пункта, или 0,22%, до 625,65 пункта. BGBX40 се понижи с 0,30 пункта, или 0,21%, до 144,64 пункта. 
BGTR30 изтри 0,53 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 735,54 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
175,53 пункта. 
 
√ Еврото с едномесечен минимум спрямо долара 
Курсът на еврото се понижи под прага от 1,09 долара за барел тази сутрин във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за 
финансова информация.  
Единната европейска валута се разменяше за 1,0855 долара, което е най-ниският курс от месец.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0916 долара за едно евро. 
 
√ Армения и Азербайджан се споразумяха за мирни разговори 
Армения и Азербайджан са се договорили в сряда да започнат мирни разговори за намаляване на напрежението около 
Нагорни Карабах. Това съобщи кабинетът на арменския премиер Никол Пашинян, предаде Ройтерс.  
Договореността е постигната след разговори на Пашинян с президента на Азербайджан Илхам Алиев в Брюксел. Двамата 
са се съгласили до края на април да сформират двустранна комисия за делимитиране на границата между двете държави, 
се казва в съобщението на кабинета на арменския премиер.  
"Министър-председателят на Армения и президентът на Азербайджан инструктираха външните си министерства да 
започнат подготовка за мирни разговори между двете страни", се казва в информацията. На срещата на двамата лидери в 
Брюксел е присъствал и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.  
През 2020 г. азербайджанските сили изтласкаха арменските части от територии, които те контролираха от 90-те години на 
миналия век във и около Нагорни Карабах, преди да бъде постигнато примирие с посредничеството на Русия, предава 
БТА.  
Миналия месец Армения поиска от Русия да вземе мерки да принуди Азербайджан да изтегли силите си от зона в Нагорни 
Карабах, контролирана от руски миротворци. Азербайджан отговори, че зоната е негова суверенна територия.  
Кабинетът на Пашинян обяви още, че двете страни са се договорили да създадат "двустранна комисия за делимитиране 
на границата между Армения и Азербайджан, която ще бъде упълномощена освен това да се занимае с въпроси за 
осигуряването на сигурността и стабилността по границата".  
 
√ Китай ще контролира стриктно новите мощности в петролния сектор 
Китай ще контролира стриктно новите мощности в петролната си промишленост и ще подобри ефикасността, тъй като се 
стреми да намали прекомерния капацитет и да съкрати емисиите, предаде Ройтерс. Тези стъпки са част от ангажиментите 
на Пекин да се справи с климатичните промени.  
Целите на страната са да съкрати емисиите от летливи органични съединения, които са най-големият замърсител от 
сектора, с 10 на сто до 2025 г. спрямо равнищата през 2020 г. Това се посочва в публикуваното днес комюнике на 
министерство на промишлеността и информационните технологии.  
Китай планира да контролира редовно износа на някои въглеродни петрохимически продукти и ще изготви списък с такива 
стоки, предава БТА. Китай, който е най-големият емитент на парникови газове в света, е понижил експортните си квоти от 
рафинирани петролни продукти като бензин и дизел, за да намали свръхпроизводството на заводите. Пекин обеща 
въглеродните емисии да достигнат пика си до 2030 г.  
Промишленото министерство не даде подробности относно ограниченията за износа на високо въглеродни продукти с 
голям интензитет. Ведомството обаче съобщи, че ще ускори процеса на отстраняване на неефективния и остарял 
производствен капацитет.  
Китай се стреми да модернизира нефтопреработващата си промишленост и да произведе по-висок клас фини химически 
продукти, за да посрещне търсенето от бързоразразрастващи се промишлености като потребителската електроника и 
фармацевтиката.  
 
√ Цените на петрола се повишиха 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, след като Европейският съюаз обяви нови санкции срещу Русия. 
Към 9:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,80 долара, или 0,80%, до 101,4 долара за барел, докато, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,84 долара, или 0,87%, до 96,87 долара за барел. 
Вчера ЕС одобри въвеждане на ембарго върху руските въглища и затварянето на европейски пристанища за руските кораби 
в рамките на пети пакет от наказателни мерки срещу Русия. Така ЕС нанесе първи удар по енергийния сектор на Русия, 
което бе прието за знак, че блокът може да предприеме  действия и срещу вноса на руски петрол. 
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„В съда на общественото мнение натискът върху Брюксел за предприемане на действие срещу вноса на петрол се засилва. 
Ако ЕС санкционира руския петрол, Брентът може лесно да скочи до 120 долара за барел“, коментира Стивън Инес, 
управляващ директор на SPI Asset Management 
В началото на търговията цените поевтиняха на фона на инициативата за освобождаване на количества от резервите на 
големите страни потребители в опит да се компенсира намаляването на доставките от Русия. 
Анализатори казаха, че спешното освобождаване на петрол, възлизащо на около 1 милион барела на ден от май до края 
на годината, може да ограничи покачването на цените в краткосрочен план, но няма да покрие напълно загубените обеми, 
ако повече страни наложат санкции срещу Русия заради нейното нахлуване на Украйна, което Москва нарича „специална 
операция“. 
Инвеститорите също така оценяват фундаментите на петролния пазар на фона на несигурността относно загубата на 
доставки от Русия и забавянето на търсенето в Китай, където някои градовете бяха поставени под локдаун порадивълна от 
коронавирусни инфекции. 
„Въпреки че това е най-голямото освобождаване на запаси от 1980 г., то няма да промени фундаментите на петролния 
пазар. Вероятно само ще отложи допълнителните увеличения на добива от ключови производители“, коментираха 
анализатори на ANZ Research. 
Мозъчен тръст, свързан с подкрепяната от държавата CNPC в Китай, понижи прогнозата си за търсенето на петрол в Китай 
през второто тримесечие със 180 000 барела на ден спрямо предишната си оценка поради локдауна.   
 
Cross.bg 
 
√ Министър Иванов: В тази тежка ситуация усилията на ЕК и държавите членки трябва да са за гарантиране на 
продоволствената сигурност 
„България подкрепя целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, но в краткосрочен и 
средносрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно храни на 
достъпни цени за всички граждани на ЕС“, това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на 
заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. 
Министър Иванов заяви подкрепа за общия документ, представен от Хърватия, за извънредна мярка за подкрепа по 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Той подчерта неотложната необходимост от 
предоставянето на извънредна временна подкрепа от ЕЗФРСР. „Българските земеделски производители са в тежка 
ситуация и търсим подходящи решения“, каза министърът на земеделието. 
На заседанието комисар Януш Войчеховски отчете широката подкрепа и от други страни за  декларацията на 13 държави 
членки за извънредната мярка за подкрепа по ЕЗФРСР и заяви, че ще представи предложението на Колежа на комисарите. 
Комисар Войчеховски изтъкна, че ще подходи много сериозно към това искане. 
„Република България приветства Съобщението на Комисията и изразената солидарност към Украйна за предоставяне на 
продоволствена помощ, хуманитарна помощ и подкрепа на нейния селскостопански и рибен сектор“, посочи д-р Иван 
Иванов. 
„Подкрепяме инициативата на ЕК да се въведат мерки за минимизиране на рисковете от недостиг на хранителни продукти 
поради нарушаване на функционирането на международните и европейските снабдителни вериги и системните рискове 
във връзка с кризата с Украйна. От голямо значение е координирането на необходимите мерки от страна на държавите 
членки с оглед подобряване на търговските потоци и доставянето на стоки и храни“, допълни министърът на земеделието. 
Той отчете, че към момента в повечето сектори разходите за суровини са нараснали до непоносими равнища и за 
продуктите не може да се осигури обичайният пазар, а действителните загуби се компенсират само частично с 
предложените мерки. 
„Смятаме, че разходите и наличността на минерални торове трябва да продължат да бъдат приоритет до прехода към 
използване на устойчиви видове тор или методи за наторяване. Необходимо е да се положат всички усилия за контрол и 
мониторинг на цените и доставките на торове за земеделските стопани с оглед защита на производството и задоволяване 
на търсенето в ЕС“, каза министърът. 
На заседанието министър Иванов напомни за документа, подкрепен от значителен брой държави членки, за засилване на 
производствения потенциал на Европа по отношение на растителния протеин в съответствие с целите на Европейския 
зелен пакт и като стъпка към осигуряване на по-голям европейски продоволствен суверенитет в областта на растителните 
протеини. 
„Считаме, че в тази тежка ситуация усилията на ЕК и държавите членки трябва да бъдат съсредоточени в посока 
гарантиране на продоволствената сигурност и доставяне на основни хранителни продукти на всички граждани на достъпни 
цени“, каза министър Иванов.  
 
√ Никой не изгражда държавен телеком, целта е да се създаде синергия между изпълнителната власт и операторите  
Екипът, който подготви частта „Цифрова свързаност“ в Плана за възстановяване и устойчивост разясни целите и 
финансовите параметри на изпълнителните директори на операторите А1, Виваком и Йеттел. 
С идването си в управлението, новото правителство промени фокуса на основните направления в плана, като сега 
ангажиментът, който министерствата на транспорта и съобщенията и на електронното управление поемат, е да се осигури 
гигабитова свързаност до отдалечени и слабо населени райони за 350 хиляди души (в предишния вариант бяха 100 000), и 
да се укрепи и надстрои Единната електронна съобщителна мрежа. 
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Никой никога не е имал идея да прави държавен телеком, бяха категорични министърът на транспорта и съобщенията 
Николай Събев и министърът на електронното управление Божидар Божанов. На срещата присъстваха и ресорните 
заместник-министри на ведомствата. 
Министър Събев увери, че целта е да се намери добра синергия между големите телекомуникационни оператори и 
държавата. Оттук нататък изпълнителната власт и телекомуникационният бранш ще търсят възможности за партньорство 
в изпълнението на проекти в рамките на плана, основно в развитието на мрежата на Министерство на електронното 
управление и в осигуряването на свързаност в слабо населените райони. 
Общо средствата в частта „Цифрова свързаност“ са над 600 млн. лв. 
 
√ Гюров: Не виждам защо бих оттеглил кандидатурата си за управител на БНБ 
Не виждам защо на този етап бих оттеглил кандидатурата си за управител на БНБ. Това заяви председателят на ПГ на 
„Продължаваме промяната” Андрей Гюров в студиото на „Здравей, България”. Харесвам спорта и състезанието. В крайна 
сметка съм предприел тази стъпка и съм приел номинацията от „Продължаваме промяната” най-вече от отговорност към 
задачите, които предстоят пред БНБ, подчерта той. 
На въпрос дали би оттеглил кандидатурата си в хипотетична ситуация и двамата с Каримански да се оттеглят, за да се търси 
общ кандидат, който да обедини коалицията, отговори: „Не виждам такъв вариант като реалистичен. Имаме подкрепата 
на своите парламентарни групи. От друга страна, „Демократична България” също взеха решение да подкрепят моята 
кандидатура. За мен най-важно на този етап е в консултациите, които провеждам в парламента с отделните 
парламентарни групи, да спечеля подкрепата на коалицията. Предстои БСП да вземат своето решение. Проведох с тях 
много добри, конструктивни разговори, уточни Гюров. 
Любомир Каримански е доста амбициозен и се стреми към този пост вече три парламента. Не очаквам от него да изтегли 
своята кандидатура, добави той. 
Гюров посочи, че засега не вижда сигнали за това как от ГЕРБ и ДПС биха гласували, освен това, което те споделят в 
общественото пространство. Доколкото знам и за двете партии, все още няма конкретно решение кой кандидат да 
подкрепят, каза председателят на ПГ на „Продължаваме промяната”. 
Според него най-вероятно следващата сряда или четвъртък решението за избор на управител на БНБ ще влезе в 
пленарната зала. Относно промените с по-малко гласове да могат да се взимат решения в парламента, той каза, че не 
мисли, че има каквато и да е била връзка с този конкретен избор. Много лесно може да разиграем вариантите и да видите, 
че по-нисък или висок кворум може да играе и за единия, и за другия кандидат, допълни той. 
Гюров обясни, че въпросът с кворума е тема, която се обсъжда на председателски съвет вече няколко пъти. Той не е 
свързан с конкретния избор, а със законодателната дейност. Там опитните партии ДПС и ГЕРБ използват всякакви 
процедурни хватки за това да спират законодателната дейност с кворума, е мнението му. 
Още от самото начало коалицията показа, че не се правят договорки „на тъмно”. Всички преговори и разговори, които 
протичат са в коалиционен формат и когато е възможно - пред лицето на медиите и обществото, добави Гюров. 
 
√ МОН пуска национална платформа за е-уроци наесен 
Безплатна единна електронна образователна платформа ще посрещне учениците, учителите и родителите в началото на 
следващата учебна година. Тя ще бъде инсталирана върху облачната среда на Министерството на образованието и науката 
(МОН), а достъпът до нея ще бъде с електронните профили в edu.mon. Това е следваща стъпка от започналата 
дигитализация на образованието в България и предхожда въвеждането на персонализирано обучение.  
Платформата ще се състои от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Учениците ще ползват "дигитална раница". 
Потребителският интерфейс за работа ще бъде еднакъв за всички, независимо от използваната от училището платформа 
за дистанционно обучение. Самото съдържание ще бъде филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна 
програма. Модулът ще предоставя също достъп до хранилище с персонализирано дигитално учебно съдържание, 
определено от преподавателя и насочено към конкретния ученик. Така той ще получава на едно място цялата информация, 
необходима за неговото обучение, вместо да я търси на различни места в интернет. 
Новата платформа дава възможност на учителите сами да създават дигитално учебно съдържание – уроци, упражнения, 
тестове. За изработването им те ще имат възможност да ползват огромен обем от налични електронни ресурси – текстове, 
изображения, интерактивни презентации, 3D модели, видео и аудио клипове, виртуална и добавена реалност. 
Освен че ще могат да подготвят съвременни интересни уроци за своите ученици, в специален модул учителите ще могат 
да предлагат уроците си за национално ползване. Те ще бъдат оценявани от двама експерти - университетски 
преподавател и специалист по предмета. Одобрените уроци ще станат достъпни за всички останали учители, а авторите 
им ще получават заплащане. За това е предвиден бюджет от над 1,2 млн. лв. Целта е да бъде създадена „банка“ с 
качествени интерактивни уроци, упражнения и тестове, разработени от учители, която да покрива всички предмети и теми 
от общообразователната подготовка. 
В отделен модул за анализ МОН ще може да следи кои електронни уроци и инструменти се използват най-често, какви са 
постигнатите резултати по отделните учебни предмети, групирани по региони, възрастови групи, типове училища и редица 
други критерии. Обработката на тези данни ще подпомага  управленските решения за подобряване на обучението и 
повишаване на резултатите. 
Платформата ще е полезна и за родителите, на които също ще бъде осигурен достъп. Те ще получават конкретна 
информация какво учат децата им, как се справят по отделните предмети, какви са оценките им и седмичната им програма. 
Паралелно с внедряването на платформата ще бъдат организирани  мащабни обучения за учителите. 6200 преподаватели 
ще се научат да създават качествени интерактивни уроци по утвърдена методика, а други 12 000 – да работят с платформата 
и да използват структурираното съдържание в учебния процес. Съвместно със Софийския университет „Климент Охридски“ 
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ще бъде проведено обучение на 2200 учители по програмиране/кодиране, киберсигурност и защита на интелектуална 
собственост. 
През следващите три години МОН ще инвестира в единната електронна образователна платформа 24 417 000 лв. 
Средствата са осигурени по проект „Образование за утрешния ден“ на Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни 
фондове. Изпълнителят на проекта -  консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, беше избран чрез конкурс по Закона за 
обществените поръчки. 
 
√ Над 1 млн. лв. задължения са пратени чрез ПОС терминали в офис Шумен от старта на данъчната кампания 
Месец преди края на данъчната кампания напомняме на гражданите на областта, клиенти на НАП, които притежават 
банкови карти, че могат да превеждат без такси както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към 
други институции, събирани от приходната агенция. 
Най-лесно и бързо плащането, за което не се дължат такси, се извършва чрез т.нар. „виртуален ПОС“ (е-услугата за 
плащане) в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран 
електронен подпис (КЕП). Това е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От създаването ѝ през нея са 
извършени повече от 1,9 милиона трансакции за над 790 млн. лв., а от началото на тази година през виртуалния ПОС са 
платени близо 82 млн. лв. 
Без такси клиентите на НАП,  притежатели на дебитни и кредитни карти могат да превеждат задълженията си и чрез 
инсталираните 6 физически ПОС терминали в офис Шумен в рамките на работното време за администрацията. 
Инсталираните ПОС терминали в офис Шумен са в сградата на офиса за обслужване на клиенти на ул. “Адам Мицкевич“ 
№1 (5 броя) и един в сектор „Обезпечаване и събиране на публични вземания“ в сградата на пл. “Освобождение“ № 2. 
Повече от 5 200 клиенти на офиса на НАП в Шумен са се възползвали от плащане на задълженията чрез ПОС терминалите 
от старта на данъчната кампания, като в бюджета са постъпили над 1 млн. лв. 
От приходната агенция съветват потребителите, които имат ПИК или КЕП, да се възползват от предлаганите възможности 
в Портала за електронни услуги на НАП, като подадат годишните си декларации и платят задълженията си онлайн. 
Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 3 май 2022 г., заради почивните 
дни около Деня на труда. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата,  да се подадат 
на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
получите от сайта на НАП - https://nra.bg/ или на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. 
 
√ Шолц: Германия се нуждае от преходен период заради забраната на въглища от Русия 
Германия ще трябва да използва целия преходен период от четири месеца до влизането в сила на европейската забрана 
за внос на руски въглища. Това каза канцлерът Олаф Шолц, като уточни, че страната му се нуждае от известно време, за да 
намери алтернативни доставки. 
Посланиците на страните членки на Европейския съюз договориха пети пакет от санкции срещу Русия, който включва 
забрана за доставките на руски въглища и затваряне на европейските пристанища за руски кораби. 
“Решено беше, че вносът на въглища ще бъде бързо намален чрез прекратяване на съответните договори за доставка в 
преходна фаза и замяната им с нови със страни, различни от Русия. Това е голяма, решителна стъпка, която заедно с всички 
други мерки, предприети до момента, ще помогне да се разбере, че Русия и руският президент не само унищожават 
Украйна с войната, която водят там, но и унищожават и бъдещето на собствената си страна”, заяви Шолц. 
 
√ Захарова: Страните, които са изгонили руски дипломати, ще получат остър отговор 
Държавите, които са изгонили руски дипломати, ще получат остри отговори, полезни за Москва. Това каза официалният 
представител на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на проекта Solovyov Live, предава ТАСС. 
„Те ще получат твърд отговор, който е от полза за нас“, допълни още Захарова. 
Захарова добави също, че тези западни страни няма да закрият посолствата на Русия на собствената си територия. 
„Те разбират, че в такъв случай ще видят катинар и на своите посолства в Русия“, поясни говорителката на руското 
външно министерство. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За екополитиките в Плана за възстановяване и устойчивост и очакваните резултати – гост министър Борислав 
Сандов; 

- Докога ще поскъпват горивата – коментар на Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация; 
- За скандалите в сектор сигурност и трусовете във властта – гост бившият директор на Националната 

разузнавателна служба Димо Гяуров; 
- Ръст на заразените с коронавирус в Китай. Задава ли се нова пандемична вълна – кореспонденция на Тодор 

Радев от журналист от Китайската медийна група; 
- На живо: Кой е източникът на замърсяването със серен диоксид? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Шамар от униформен. Ударил ли е пътен полицай турски шофьор, защото е отказал да даде подкуп; 
- Коалиция под напрежение – между спора за оръжията и битката за БНБ – ще се стигне ли до раздор между 

управляващите; 

https://portal.nra.bg/
https://nra.bg/
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- За казуса „Митрофанова” и санкциите срещу Русия – коментар на бившия външен министър Надежда Нейнски; 
- Кражба на украински регистрационни номера. Кой и защо посяга на автомобилите на бежанци. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Скопие и 640 млн. лева за пътища в неочаквана схема, но твърд отказ от сделка за БНБ май я срути; 
в. Телеграф - Точат по 100 милиона на година от горите; 
в. Телеграф - БГ доматът чукна 6 лева; 
в. Труд - Пътищата без ремонт заради БНБ; 
в. Труд - Кирил Петков иска да овладее и БНТ; 
в. Труд - 197 хил. загубиха прехраната си; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Европейската комисия обвърза плана за 12 млрд. лв. с ветото срещу Северна Македония; 
в. 24 часа - Новите влакове, които ще се купуват по българския план, можело да отидат и при частен превозвач; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог, Харалан Александров социален антрополог, Добромир Живков социолог в тв 
студиото на "24 часа": Изборите за БНБ и БНТ ще отминат, но темата Северна Македония може да взриви кабинета; 
в. Телеграф - Д-р Александър Симидчиев, пулмолог и депутат от "Демократична България": Другата Ковид вълна ще е по-
заразна; 
в. Труд - Румен Петков, лидер на АБВ, пред "Труд": Изявите на премиера вредят на България; 
в. Сега - Воислав Тодоров, общински съветник: Гответе се за още застрояване на градинки в София; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В €6,3-те млрд. има щит срещу шоковете от войната, тези проекти най-напред; 
в. Телеграф - За кожата на един лесничей; 
в. Труд - Прокопиев и Кирил Петков в опасни връзки с руската Сбербанк и украински олигарх; 
в. Труд - Пламен Димитров, президент на КНСБ, специално за "Труд": Токът за бита ще поскъпне 3-4 пъти заради Плана за 
възстановяване; 
в. Сега - Само глупак би разцепил правителството заради БНБ; 
в. Сега - Свети Бойко и Свидетелите му се размечтаха за власт; 
в. Сега - Реформи 2022: Обещания за повече пари срещу по-малко работа. 
 

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

