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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Кирил Петков се срещна с министъра на икономиката на Швейцария 
Министър-председателят Кирил Петков се срещна с министъра на икономиката, образованието и научните изследвания 
на Конфедерация Швейцария Ги Пармелин. В рамките на разговора им в Министерския съвет акцент беше поставен върху 
Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), чието откриване предстои днес в София. 
Премиерът Петков изтъкна стратегическото значение на института като форма на сътрудничество с двата най-големи 
технологични университета на Швейцария – Федералния технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и Политехническия 
университет в Лозана (EPFL). Министър-председателят изрази увереност, че INSAIT, който е първи по рода си център в 
Източна Европа, ще се утвърди като успешен модел за иновации на световно ниво. Неслучайно гиганти като Google, 
DeepMind и Amazon, както и технологичният сектор в България припознават потенциала на института и подкрепят 
инициативата. Премиерът Петков отбеляза, че е от изключително голямо значение да се създават мостове между науката 
и бизнеса и да се разработват практични и полезни модели. В този контекст министър-председателят изтъкна също 
стремежа на правителството да наложи България като водеща дестинация за научни изследвания и иновации. 
В срещата участваха още министърът на образованието и науката Николай Денков, министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер, както и президентът на ETH Zurich проф. Жоел Мезо и президентът на EPFL проф. Мартин Ветерли. 
Представителите на двата водещи швейцарски университета изтъкнаха, че България и Източна Европа са известни със 
своите умни млади хора и изразиха увереност, че новият институт ще им гарантира възможност за развитие по най-високи 
стандарти. 
 
√ Зам.-енергийният министър: Стремим се повишението на тока през новия сезон да е под 5% 
Има риск доставките на руски газ да спрат, а заместването им с други алтернативи струва поне с 40% по-скъпо. Това заяви 
през седмицата енергийният министър Александър Николов. 
В студиото на "Бизнес.БГ" темата коментира заместникът му Пламен Данаилов. 
"На този етап е изключително трудно Европа да се откаже от руския газ, включително с този пети пакет от санкции 
има дерогация за природен газ, за гориво и за петрол. Беше отложено и за въглищата". 
Има алтернативи, но Европа е зависима над 40% от потреблението си от Русия, подчерта Данаилов. Ако войната в Украйна 
спре, със сигурност цената на природния газ ще падне и всички цени ще тръгнат надолу. Зам.-министърът подчерта, че до 
новия отоплителен сезон ще е готова и газовата връзка с Гърция. Колко ще е азерският газ е въпрос на преговори, които 
не са финализирани, заяви той. 
"При тока ще има повишаване, но пак е въпрос на микс. Ако в микса сложим малко по-голямо количество от Козлодуй, 
може и да не се достигне до повишаване. Стремим се повишението да е минимално, под 5%". 
Данаилов коментира и затварянето на енергийните комплекси "Мини Марица Изток" 
"Тя се простира на територия от 900 квадратни км, което е изключително голяма територия, близо 1% от 
територията на страната. Има достатъчно район, които могат да бъдат оползотворени за други нужди - 
изграждане на индустриални паркове и други фотоволтаични централи. В този смисъл едно такова дружество 
трябва да подготви и такива терени". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Петър Витанов: Не мисля, че приемането на Плана за възстановяване е обвързано с българското вето за РСМ 
Приемането на Плана за възстановяване и устойчивост беше заради техническо изоставане в следствие на политическата 
нестабилност у нас. Посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е доказателство, че Планът е приет. Това 
каза в “Денят започва” Петър Витанов - евродепутат от БСП/ПЕС. 
По думите му закъснението е било логично, след като предходното редовно правителство не е внесло Плана в срок, а 
служебните кабинети са загубили още няколко месеца за неговата подготовка и пренаписване. 
“Това беше стандартна, рутинна процедура. Това е характерно за всяка една държава - в Румъния дискусиите бяха над 6 
месеца. В това няма нищо ненормално”, заяви той. 
Витанов отбеляза, че целта е със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост да се подпомогнат българските 
компании и да се премине към енергийна и икономическа трансформация. 
На въпрос дали е са били обвързани приемането на Плана и падането на българското вето за Северна Македония той 
отговори: 

https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/zam-energiyniyat-ministar-stremim-se-povishenieto-na-toka-prez-noviya-sezon-da-e-pod-5-1191312news.html
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“Искрено се надявам да не е имало такова нещо. Това би бил инструмент за влияние, който е в разрез с моето разбиране 
за правене на политика. Не мисля.” 
Какво още коментира евродепутатът от БСП/ПЕС - вижте във видеото. 
 
√ Украински бежанци се срещнаха с български работодатели във Варна 
Български работодатели се срещнаха в събота с бежанци от Украйна. Форумът се проведе във Варна и на него бяха 
представени възможностите за работа у нас. 
Борсата на труда се проведе в рамките на "Заедно за Украйна" в Двореца на културата и спорта. Варна е градът, който прие 
най-много бежанци от войната. 
В морската столица работят 12 бюра по труда, а с украинските бежанци работят и мобилни екипи, които ги посещават на 
място в комплексите. 
Най-много свободни работни места - 600, има в туристическия и ресторантьорския бизнес. Предложения за работа има и 
в областта на промишлеността. 
 
БНР 
 
√ Откриват Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии 
България ще има Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Официалният му старт ще бъде даден 
на церемония в НДК. 
Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии ще е в СУ „Св. Климент Охридски“. А партньори ще са 
двата най-големи технологични университета на Швейцария - Федералният технологичен институт в Цюрих и 
Политехнически университет в Лозана. Преди време министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер обясни, че така 
страната ни може да привлече и таланти в тази област. 
На откриването ще присъстват българският еврокомисар Мария Габриел, президентът Румен Радев, премиерът Кирил 
Петков, министри от кабинета.  
 
√ Премиерът е заявил, че България очаква пътна карта за членство в ОИСР 
България очаква да получи пътна карта за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, за да започне работа по нея. 
Това е заявил премиерът Кирил Петков пред генералния секретар на организацията Матиас Корман,  съобщават от 
правителствената пресслужба.  
По време на срещата си него на икономическия форум в Делфи, Гърция, премиерът е отправил и покана към Корман да 
посети страната ни, която - по думите на Кирил Петков, оценява "високо взетото през януари решение" от Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие да започне разговори със София за присъединяване. 
 
√ Регионалният министър инспектира строителство на нови участъци от АМ „Хемус“ 
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще посети днес област 
Ловеч, като ще направи и инспекция на строителството на новите участъци от АМ „Хемус“. 
Караджов ще провери  строителните дейности при пътен възел „Плевен“ на новия участък от АМ „Хемус“, а след това ще 
проведе работна среща с областния управител на област Ловеч - Виктор Стойчев. 
В нея ще участват и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев, председателят на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев, началникът на ДНСК Лиляна Петрова и други 
експерти от МРРБ.  
В Ловеч Гроздан Караджов и  екипът му ще се срещнат и с кметовете на осемте общини в областта, на  която са поканени 
и народните представители на управляващата коалиция от региона – Искрен Арабаджиев („Продължаваме промяната“), 
Любомир Каримански (ИТН) и Вяра Емилова (БСП). 
 
√ Борислав Сандов представя платформа за намаляване на пластмасовите опаковки 
Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще представи първата на Балканите партньорска 
платформа, насочена към постигането на националните цели в областта на управлението на отпадъците от пластмасови 
опаковки и прилагането на изискванията на европейската Зелена сделка. 
Българската стопанска камара е домакин на събитието, по време на което ще бъде представена инициативата "Пластик 
пак" България, насочена към намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата 
като суровина в кръговата икономика на страната. "Пластик пак" България е част от разрастващата глобална мрежа 
"Пластик пак" Европа в Австралия и Нова Зеланция, Канада и САЩ. 
"Пластик пак" България е първата и единствена инициатива на Балканския полуостров, която успява да привлече толкова 
широко-представителна професионална общност за постигането на националните цели, заложени в областта на 
управлението на отпадъците. 
Инициативата обединява производители на храни и напитки, търговци, пивовари, Асоциация Полимери, Камарата на 
химическата промишленост и рециклиращата асоциация. 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/petar-vitanov-ne-mislya-che-priemaneto-na-plana-za-vazstanovyavane-e-obvarzano-s-balgarskoto-veto-za-rsm-1191347news.html
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√ Автобусните превозвачи не очакват повече пътници въпреки отпадналите Covid мерки 
Заетите и работодателите от транспортния бранш не очакват увеличаване броя на пътниците въпреки отпадането на 
ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса. 10 процента от транспортните фирми вече са спрели 
дейност, трудностите в сектора не са отпаднали, сочат справките на автобусните фирми. 
Дори и с по-високите цени за превоз – както на градските билети, така и на билетите за междуселищни превози, от бранша 
не очакват сериозни приходи. 
Въпреки отменените Covid мерки хората остават предпазливи и ръст на пътуванията с автобус не се очакват, каза от 
Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Към момента цените за превоз с автобуси са актуализирани почти във всички общини в България, като все още има и места, 
където те се договарят с превозвачите, но до края на този месец цената на билета ще бъде увеличена навсякъде. 
Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, каза още: 
„Това нещо, разбира се, не решава проблема по никакъв начин – метанът е 200% увеличен, така че едно увеличение с 50% 
на билета по никакъв начин не решава проблема с липсата на средства в бранша“. 
Причина за по-високите цени на билетите са не само високите цени на горивата, но и липсата на финансиране за 
междуселищните автобусни линии от страна на държавата и общините, както и недостатъчното финансиране на градските 
и високопланинските автобусни линии, защото субсидиите, предвидени в бюджета, са изчислени на база предходната 
година, когато инфлацията е била различна от сегашната, обясниха още от Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Ето и мнението по темата на Георги Атанасов, управител на голяма транспортна фирма: 
„От справките, които имаме, около 10% от колегите са спрели дейност. Всички преференции са запазени, както за деца, 
ученици и студенти, така и за пенсионери, инвалиди. Всички правоимащи групи пътници запазват своите отстъпки“. 
 
√ Европейската комисия одобри българска схема от 143,5 млн. лева 
Европейската комисия одобри българска схема от 143,5 млн. лева в подкрепа на фермерите, отглеждащи големи и малки 
преживни животни, производители на мед, плодове, зеленчуци, ориз и розово масло, засегнати от пандемията от 
коронавирус.  
Помощта ще се осъществи под формата на преки плащания. Тя не трябва да надвишава 290 хиляди евро на бенефициент 
и трябва да бъде предоставена до края на юни.  
 
√ Делегация от комисията по бюджетен контрол на ЕП ще посети България 
Делегация от комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент ще бъде на посещение в България от понеделник 
до сряда, съобщиха от евроинституцията. 
Евродепутатите ще проучат твърденията за корупция и злоупотреба с обществените фондове и как те се отразяват на 
финансовите интереси на ЕС. 
Те ще се срещнат с представители на правителството, които отговарят за управлението на еврофондовете, както и с 
неправителствени организации и разследващи журналисти. 
Част от делегацията е евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. 
 
√ Съветът на ЕС прие петия пакет от санкции срещу Русия 
Олигарсите Олег Дерипаска, Борис Ротенберг, Моше Кантор, както и дъщерите на руския президент Мария Воронцова и 
Екатерина Тихонова фигурират в новия пети санкционен пакет на ЕС срещу Русия, който вече е публикуван в официалния 
вестник на ЕС.  
Общо 217 нови лица и 18 фирми са добавени към общия списък от санкции срещу Русия. В него са включени също 
концернът „Калашников“ и банките ВТБ, „Откритие“, „Новиковмбанк“ и „Совсомбанк“.  
Воронцова, която е най-голямата дъщеря на Путин, е съсобственик на дружеството „Номенко“, участващо в най-големия 
руски проект за частни инвестиции в здравеопазването на стойност 455 милиона евро. Сестра й Екатерина Тихонова 
ръководи инициативата за развитие „Иннопрактика“, финансирана от ключови руски дружества, чиито директори са 
членове на вътрешния кръг от олигарси, приближени на баща й.  
В санкционния списък е и бившият съпруг на Тихонова Кирил Шамалов, който е зам.-председател на Управителния съвет 
на „Сибур холдинг“ - най-голямото интегрирано нефтохимическо дружество в Русия. 
Олег Дерипаска е най-видният руски олигарх, включен в новия пакет. Той е собственик на промишления конгломерат 
„Русские машини“. Активите му включват Арзамаския машиностроителен завод, който произвежда бронетранспортьорите 
амфибии, използвани от Русия за агресията й срещу Украйна. Така общият брой на санкционираните лица от началото на 
войната достига почти 1100, а на фирмите-80. 
Какво още включват санкциите: 
Според приетите предложения се налага забрана за внос на въглища от Русия в размер на 4 млрд. евро 
годишно. Спирането на вноса и трансфер на въглища и други твърди изкопаеми горива от Русия влиза в сила от 22 
август. Понастоящем вносът на въглища в ЕС възлиза на 8 млрд. евро годишно“, се казва в изявлението; 
Въвежда се пълна и забрана за транзакции с 4 ключови банки на Русия, сред които "ВТБ", представляващи 23% от пазарния 
дял на руската банкова система.  
Пакетът включва забрана за достъп до пристанищата в ЕС на кораби, регистрирани под руски флаг, като изключения се 
допускат за селскостопански и хранителни стоки, хуманитарна помощ и енергия. 
Руските и беларуски сухопътни транспортни оператори няма да могат да превозват стоки в ЕС, дори и да преминават 
транзитно. Изключения се допускат само за фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, 
включително пшеница, както и сухопътни превози с хуманитарни цели. 
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Също се предвижда и забрана за износ в размер на 10 млрд. евро в други сектори, в които Русия е уязвима, като квантови 
компютри, както и важно машинно и транспортно оборудване, а и на внос на продукти като дървесина, цимент, морски 
дарове и алкохол. 
Пакетът включва и обща забрана за участие на руски компании в публични търгове в страните-членки на ЕС и изключване 
на каквато и да било финансова подкрепа за руски обществени организации. 
По-рано ЕС изключи 7 руски банки от международната система за междубанкови разплащания SWIFT, сред които бяха ВТБ, 
Россия, Откритие, Новикомбанк, Промсвязбанк, Совкомбанк и ВЕБ.РФ. 
 
√ Зам.-председателят на ЕК Схинас смята, че ще е грешка ембарго на руския газ за Европа 
На Световния икономически форум в Делфи - Гърция специалисти и политици от 36 страни обсъждат възможностите за 
алтернативи на руския природен газ. Гръцката опозиция предупреждава за риск от социално напрежение поради високите 
цени на горива и хранителни продукти. 
Голяма стратегическа грешка за Европа ще е въвеждане на ембарго за внос на природен газ от Русия, заяви на световния 
икономически форум в Делфи заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас. Той поясни, че 
такъв краен акт ще разруши единството на 27-те страни членки. На различна позиция е Схинас по отношение на вноса на 
руски нефт. 
Гръцкият министър на енергетиката Скрекас заяви категорично, че не е възможно да спадне цената на тока при високите 
цени на природния газ. Поради това правителството в Атина компенсира част от поскъпването на електроенергията. 
В същото време от опозиционните партии са категорични, че енергийните помощи към фирми и за битови нужди са 
символични и реално потребителите плащат непосилни суми. Гръцката опозиция настоява незабавно да се премахнат 
временно данъци и акцизи върху горивата и стоките от първа необходимост. 
 
√ Макрон печели над 28% от гласовете на първи тур, а Марин льо Пен - 24% 
Еманюел Макрон е победител на първия тур на президентските избори във Франция. Той е събрал около 28% от гласовете, 
с четири пункта повече от резултата му на изборите преди пет години.  
На балотажа той ще се изправи срещу Марин льо Пен - кандидатката на крайната десница, на второ място с около 24%, 
също е подобрила резултата си с два-три пункта от предишните избори.  
Предварителните проучвания не включват големите френски градове, в които вотът завърши в 20 ч. местно време, но 
разликата между двамата кандидати е по-голяма от прогнозираната през последните дни.  
Ако спечели, Макрон ще бъде първият президент от Петата френска република, преизбран за втори мандат от 20 години 
насам.  
Активността на избирателите е от най-ниските в историята на тези избори - около 25% не са отишли до урните. Впечатлява 
и значителния брой гласове, отишли за кандидатите от крайната левица и десница и пълния провал на представителите 
на традиционните партии, чиито кандидати вече обявиха подкрепата си за Макрон.  
 
√ Еманюел Макрон и Марин льо Пен отиват на балотаж 
Действащият държавен глава Еманюел Макрон и кандидатът на крайната десница Марин Льо Пен отиват на балотаж след 
първи тур на президентските избори във Франция.  
По последни данни след обработени 94 процента от гласовете към 02:15 часа българско време Макрон води с 27,40 на сто, 
а Марин Льо Пен с 24,15 на сто, съобщиха от френското вътрешно министерство. 
"Ако бъда избрана на втория тур, ще бъда президент на всички граждани", заяви Марин Льо Пен.  
В щаба на Льо Пен гръмнаха бутилки шампанско, на които пише "Президент Марин". 
Всички основни кандидати без крайнодесния Ерик Земур призоваха да се гласува против Марин Льо Пен на втория тур на 
изборите за държавен глава на 24 април. 
Ако спечели, Макрон ще бъде първият президент от Петата френска република, преизбран за втори мандат от 20 години 
насам.  
"Нищо не е решено", заяви Макрон. Той поздрави отпадналите кандидати и ги призова да се обединят около проекта му 
и да отхвърлят крайната десница: 
"Това не е Франция! Това не сме ние! Единственият проект с покупателна способност е нашият", настоя той. 
Макрон вече получи официално подкрепата на повечето кандидати. Крайнодесният журналист Ерик Земур очаквано 
застана зад Марин льо Пен. Тя от своя страна призова за подкрепа французите с различни възгледи и произход.  
Ключова роля за втория тур обаче ще има електоратът на крайно левия Меланшон, който е на трето място и почти достига 
Льо Пен. Подкрепен най-вече от младите, той заяви, че няма да даде гласове за крайната десница, но електоратът му е 
силно разделен.  
Междувременно в Рен се проведе и протестна демонстрация на стотици недоволни от резултатите. Появи се и първото 
проучване за нагласите за втория тур, което засега сочи 54% за Макрон срещу 46% за Марин льо Пен. 
Активността на избирателите е от най-ниските в историята на тези избори - около 25% не са отишли до урните. Впечатлява 
и значителния брой гласове, отишли за кандидатите от крайната левица и десница и пълния провал на представителите 
на традиционните партии, чиито кандидати вече обявиха подкрепата си за Макрон. 
 
√ Австрийският канцлер се среща днес с Путин 
Австрийският канцлер Карл Нехамер обяви, че ще се срещне днес в Москва с руския президент Владимир Путин. 
Нехамер ще е първият европейски лидер, срещнал се с Путин след началото на войната в Украйна на 24 февруари. 
В събота австрийският канцлер посети Киев, където беше приет от украинския президент Володимир Зеленски. 
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Нехамер си е поставил за цел да насърчи диалога между Русия и Украйна.  На срещата си с Путин той ще постави въпроса 
и за руските военни престъпления, отбелязва австрийската информационна агенция АПА. 
Нехамер уточни, че ще посети Москва по собствена инициатива, като се е консултирал предварително с ръководителите 
на ЕС. Виена поддържа европейските санкции срещу Русия, макар засега да отказва да подкрепи прекъсване на руските 
газови доставки. 
Австрия е член на ЕС, но не и на НАТО, отбелязва АП. 
 
√ В Алжир Драги ще договаря увеличени доставки през газопровода „Трансмед” 
Италианският премиер Марио Драги ще посети Алжир в понеделник за подписване на споразумение за увеличаване на 
доставките на газ от африканската страна към Италия. Целта е да се намали зависимостта от руските газови доставки. 
Премиерът Марио Драги ще обсъди доставките на газ с лидерите на африканската държава и ще бъде подписано 
стратегическо споразумение между Алжир и Италия в енергийния сектор. Ще бъде приет и от президента на страната 
Абделмаджид Тебун. 
В Алжир Драги е смятан за емисар на европейските страни и Италия, като клиент номер едно по отношение на газа, ще се 
опита да гарантира увеличение на доставките за задоволяване нуждите на европейските държави, смята алжирският 
икономически анализатор Хамза Бухади. 
Италия получава отдавна енергийни доставки от Алжир чрез държавната й нефто-газова компания „Сонатрак“ и 
транссредиземноморския газопровод „Трансмед”, преминаващ от Алжир през Тунис и от там до остров Сицилия и до 
континенталната част на Италия. 
Капацитетът му е 30 милиарда кубически метра годишно или почти толкова, колкото Италия внася от Русия от общо 75 
милиарда обща консумация.  
 
√ Продължава сагата с данъчните дела на британския финансов министър 
Британският министър на финансите Риши Сунак е писал до премиера Борис Джонсън с искане за разследване на 
данъчните му декларации след скандала, който възникна около данъчния статут на съпругата му Акшата Мурти и липсата 
на прозрачност за техните финансови дела. 
Риши Сунак съобщи, че е писал на Борис Джонсън с молба данъчните му декларации като министър да бъдат 
преразгледани от независим съветник по тези въпроси и се надява така да се сложи край на спекулациите, че той и 
съпругата му са с тъмни финансови дела. Това става след разкритията, че Акшата Мурти е с така наречения „данъчен статут 
без местожителство“, което означава, че не плаща данък върху приходите си извън Обединеното кралство. 
За самия Сунак пък бе съобщено, че е запазил американската си „зелена карта“ след като е станал министър, а това 
означава потенциален конфликт на интереси. Сунак написа в Туитър, че винаги е следвал правилата и се надява 
разследването да внесе допълнителна яснота. В момента е в ход вътрешно разследване как е изтекла информация в 
медиите за финансовите дела на съпругата му. 
Акшата Мурти притежава около 700 милиона паунда в дялове в индийският софтуеърен гигант Infosys, основан от баща ѝ, 
от които за последната година е получила печалба на стойност 11,6 милиона паунда. 
По закон със сегашния си статут Акшата Мурти не е длъжна да плаща данък върху приходите си от чужбина, но след 
скандала тя обяви, че ще го направи, за да не навреди на съпруга си. Риши Сунак бе най-популярният британски политик, 
изпреварвайки в анкетите Борис Джонсън, но според някои политически наблюдатели, случилото се поставя под съмнение 
прогнозите, че той може да бъде следващия британски премиер.  
 
√ Руските сили се прегрупират, очакват се нови бойни действия в Източна Украйна 
Повече от 2800 души са били евакуирани от украински градове през хуманитарни коридори в неделя, като сред тях има и 
около 200 жители на Мариупол, съобщи вицепремиерът Ирина Верешчук. Провали се опитът за организирана евакуация 
от обсадения град. 
Руските сили продължават да се прегрупират и се очакват нови бойни действия на изток. Според украинския президент 
Володимир Зеленски, следващите седмици ще са толкова критични, както тези от началото на войната. 
Кметът на Киев Виталий Кличко не изключи възможността руските войски да направят нов опит за превземане на 
украинската столица и подчерта, че трябва да остане висока готовността за защита на града. 
Сирените за въздушна опасност бяха включени и тази сутрин в Киев, Лвов, Днипро, Запорожие и в други райони. 
Австралия ще изпрати допълнителна военна помощ за украинската армия на стойност 20 милиона долара, включително 
противотанкови оръжия и боеприпаси за тях, съобщи украинският посланик в Австралия. В Украйна вече пристигнаха 
първите 20 бронетранспортьора, изпратени от Канбера. 
Канада предоставя помощ на Киев за документиране на военни престъпления, заяви канадският премиер Джъстин Трюдо. 
Спад на брутния вътрешен продукт на Украйна с 45 процента за тази година прогнозира Световната банка. Над половината 
предприятия в страната са затворени, а останалите работят под капацитета си, се посочва в доклад на институцията.  
Около 11 процента е очакваното намаление на брутния вътрешен продукт на Русия поради финансовите санкции. 
 
√ Украйна забрани всякакъв внос от Русия 
Украйна забрани всякакъв внос от Русия - един от ключовите ѝ търговски партньори преди войната, с годишен внос на 
стойност около 6 милиарда долара, предаде Ройтерс. 
Отсега нататък никакви продукти на Руската федерация няма да могат да бъдат внасяни на украинска територия, потвърди 
и икономическият министър на Украйна Юлия Свидиренко. 
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От Киев отправиха и призив други държави да последват примера му, като наложат по-сурови икономически санкции на 
Москва. 
От началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари обмяната на стоки и услуги между двете съседни държави на 
практика не съществуваше, но сегашното решение превръща прекратяването на вноса в закон, отбелязва още агенцията. 
 
√ Руската централна банка намали изненадващо основната си лихва до 17% 
Централната банка на Русия обяви изненадващо в петък, че ще намали основните лихвени проценти с 300 базисни пункта 
до 17% в сила от 11-ти април. 
На непланирано заседание Съветът на директорите на централната банка реши да намали референтната лихва на 17% от 
досегашните 20%. 
На 28 февруари централната банка повиши рязко лихвения си процент до 20% от 9,5%, като това от банката казаха, че 
решението е помогнало за поддържане на финансовата стабилност и е предотвратило неконтролирано покачване на 
цените. Рязкото вдигане на лихвите беше само дни след началото на 24-ти февруари на руската инвазия в Украйна и 
последвалия я срив на руската рубла и на Московската фондова борса. 
"Днешното решение отразява промяна в баланса на рисковете от ускорения растеж на потребителските цени, спада на 
икономическата активност и рисковете за финансова стабилност. При по-нататъшните си решения за ключовите лихви 
централната банка ще вземе предвид рисковете, породени от външни и вътрешни условия и реакция на финансовите 
пазари, както и действителната и очакваната динамика на инфлацията“, се посочва в изявлението на Руската централна 
банка. 
Банката посочи, че несигурните външни условия представляват предизвикателство и са ограничили руската икономика, 
като са засилили рисковете за финансовата стабилност. 
Централната банка сигнализира, че "държи отворена перспективата за по-нататъшно намаляване на основния лихвен 
процент на предстоящите заседания". 
Освен това банката отбеляза, че "годишната инфлация ще продължи да нараства поради базовия ефект". 
Тя посочи, че има стабилен приток на средства към срочни депозити. Въпреки че инфлацията се очаква да продължи да 
нараства поради базовия ефект, последните седмични данни показват забележимо забавяне на текущите темпове на 
растеж, добави централната банка. 
 
√ Световната банка прогнозира 45% спад на БВП на Украйна 
Спад на брутния вътрешен продукт на Украйна с 45 процента за тази година прогнозира Световната банка. Над половината 
предприятия са затворени, а останалите работят под капацитета си. 
В доклад на институцията се посочва, че на страната е необходима „огромна финансова подкрепа“, за да може държавното 
управление да функционира и хората да успяват да покриват нуждите си в тежките времена на войната. 
Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Анна Биерде обясни: 
„Насочихме се към това да се уверим, че правителството може да продължи да осигурява основните и най-важни услуги - 
изплащането на пенсиите и помощите за уязвимите групи, финансирането на образованието и здравеопазването, както и 
функционирането на държавната администрация на национално и регионално ниво“. 
Около 11 процента е очакваното намаление на брутния вътрешен продукт на Русия поради финансовите санкции. 
Руските войски в Украйна продължават да се прегрупират, като се очакват нови бойни действия на изток. Според 
украинския президент Володимир Зеленски, следващите седмици ще са толкова критични, както тези от началото на 
войната. Кметът на Киев Виталий Кличко не изключи възможността руските войски да направят нов опит за превземане на 
украинската столица. 
 
√ ООН: Рекордно високи цени на храните в света през март 
Цените на хранителните стоки са достигнали през март 2022 г. най-високото ниво от началото на това проучване през 1990 
г., показват последни данни на агенцията по храните на ООН. 
Ценовият индекс на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, който измерва месечните промени в цените 
на кошница от стоки, включваща зърнени култури, маслодайни растения, млечни продукти, месо и захар, нарасна с 12,6% 
спрямо предишния рекорд, достигнат само месец по-рано (през февруари) и скочи с цели 33,6% спрямо март 2021г., 
достигайки ниво от 159,3 пункта. 
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Ценови индекс на храните на FAO 

 
FAO приписва това рязко увеличаване на цените основно на конфликта в Украйна, заедно с високите разходи за енергия. 
Украйна и Русия са ключови износители на зърнени храни и слънчогледово масло, като на Русия се падат около 30% от 
световния износ на пшеница и царевица, докато на Украйна се падат 20%. Войната доведе до внезапно спиране на 
доставките от Украйна и Русия. Въпреки че Русия продължи да доставя пшеница, санкциите усложниха плащанията, което 
доведе до несигурност в доставките. 
Агенцията отбелязва, че С оглед на войната в Украйна се очаква световната търговия със зърнени култури през настоящата 
пазарна година да намалее спрямо миналата година и да възлезе на 469 млн. тона. 
"Очакванията сочат, че Европейският съюз и Индия ще увеличат износа на пшеница, докато Аржентина, Индия и САЩ ще 
доставят повече царевица, частично компенсирайки загубата на износ от Черноморския регион“, посочи FAO в последния 
си ежемесечен доклад. 
Покачването на цените идва, след като глобалната инфлация на храните вече беше започнала да се повишава поради 
слабата реколта миналата година заради лошото време и рязкото възстановяване на търсенето след коронавирусната 
пандемия. 
Рязкото покачване на цените на храните ще засегне най-силно по-бедните страни, много от които вече се борят с 
негативното въздействие на кризата с Covid-19. Много страни в Близкия изток и Северна Африка разчитат както на Украйна, 
така и на Русия за своите зърнени култури и растителни масла. 
Според FAO близо 50 държави зависят от Русия и Украйна за поне 30 процента от нуждите си от внос на пшеница. 
През 2021 г. 36 от 55 държави с продоволствена криза зависеха от износа на Украйна и Русия за повече от 10% от общия си 
внос на пшеница, включително 21 страни с голяма продоволствена криза. 
Бет Бечдол, заместник-генерален директор на ФАО, каза: 
"Продължаващият конфликт в Украйна засилва опасенията относно въздействието върху продоволствената сигурност в 
световен мащаб. Свидетели сме на покачване на цените на храните навсякъде, тъй като негативните ефекти от 
намаляването на износа от Русия и Украйна започват да се засилват". 
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Икономически живот 
 
√ По-голямо забавяне на растежа ни прогнозира БНБ 
БНБ разпространи мартенската си макроикономическа прогноза. Тя е изготвена към 29 март като са използвани 
допускания за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни стокови групи на 
международните пазари към 15 март 2022 г. 
Изтъква се, че започналата на 24 февруари 2022 г. война в Украйна води до драстично засилване на несигурността относно 
перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България и затруднява значително тяхното прогнозиране. 
Основно допускане при изготвянето на прогнозата е, че войната ще остане локален конфликт, при който няма да се 
наблюдава допълнителна ескалация или разрастване на военните действия, включително и към други държави. 
В допълнение в прогнозата не е заложено ограничаване или спиране на доставките на природен газ, суров петрол и ядрено 
гориво от Русия за България, което би засегнало значително производствената страна на икономиката. 
БНБ прогнозира предполагат спад с -0.4% на външното търсене на български стоки и услуги през 2022 г., последван от 
плавното му нарастване за останалата част от прогнозния хоризонт, но нивото на външното търсене ще остане трайно по-
ниско от заложеното в прогнозата от декември 2021 г. 
Допусканията за развитието на цените на основни суровини са съставени в периода след започването на войната и 
включват данни за сключени фючърсни договори на международните пазари към 15 март 2022 г., които се характеризират 
с висока колебливост и значително покачване на ценовите нива. 
При цените на електроенергията и природния газ в евро пазарните очаквания са те да продължат да се покачват 
значително на годишна база до края на първото тримесечие на 2023 г., а при цената на петрола – до края на 2022 г. За 
останалата част от прогнозния хоризонт техническите допускания предполагат цените на енергийните суровини в евро да 
се понижават на годишна база, но да останат над нивата си от 2021 г. 
 

 
 
На графиката е показана историческата серия и прогнозата за годишния растеж на реалния БВП по сезонно неизгладени 
данни. Средната лента на графиката за прогнозния хоризонт, отбелязана с най-тъмен цвят, включва централната прогноза, 
а според построеното вероятностно разпределение вероятността действителната величина да попадне в тази лента е 20% 
за всяко от тримесечията. Ако към средната лента се прибавят съседните ленти от двете ѝ страни (в еднакъв по-светъл 
нюанс), то общо се покриват 40% от вероятностната маса. 
При така описаните допускания базисният сценарий на прогнозата предвижда растежът на БВП на България в реално 
изражение да се забави до 2.1% през 2022 г. За това ще допринася най-вече прогнозираното забавяне на растежа на 
частното потребление и увеличаването на отрицателния принос на нетния износ. Оценките на БНБ се разминават 
с пролетната прогноза на финансовото министерство, според което намаленият разтеж през 2022 ще е на ниво 2.6%. 
Забавянето на растежа на частното потребление в прогнозата за 2022 г. до 2.7% се дължи както на високата база от 2021 г. 
(8.0% растеж), така и на негативните ефекти от прогнозираното ускоряване на инфлацията върху реалния разполагаем 
доход на домакинствата и върху потребителските нагласи. В допълнение войната в Украйна се очаква да окаже негативен 
ефект върху потребителските нагласи и съответно върху склонността на домакинствата да потребяват. 
През 2023 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 3.9%, след което да се забави до 3.7% през 2024 г. За динамиката 
на реалния БВП през 2023 г. и 2024 г. най-съществено влияние ще оказва очакваният профил на усвояване на средства по 
Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Според базисния сценарий на прогнозата годишната инфлация се очаква да продължи да се ускорява през 2022 г. и да 
възлезе на 9.6% в края на годината (спрямо 6.6% в края на 2021 г.). Припомняме, прогнозатана МФ бе за 10% годишна 
инфлация в края на 2022-ра. 

https://ikj.bg/novini/zabavyane-na-rastezha-i-po-visoka-inflatsia-prognozira-mf-za-2022-ra/
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От БНБ обаче уточняват, че конструираното вероятностно разпределение допуска възможността действителната величина 
на инфлацията да бъде в сравнително широк интервал в края на годината (от 6.4% до 15.2%, като вероятността за това се 
оценява на 60%). Според очакванията на БНБ е групата на храните да има най-висок положителен принос за инфлацията в 
края на 2022 г., следвана от базисните компоненти и енергийните продукти. Това ще се определя от проявлението на преки 
и косвени ефекти от по-високите международни цени на основни селскостопански продукти и енергийни суровини 
(петрол, природен газ и електроенергия), които ще продължат да оказват влияние за повишаване на разходите за 
производство на фирмите. 
 

 
 
Други фактори с проинфлационно влияние се очаква да бъдат прогнозираното увеличение на разходите за труд на единица 
продукция, както и допусканията за растежа на потребителските цени на промишлените стоки в основните търговски 
партньори на България. 
Според прогнозата темпът на нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) ще се забави до 3.9% 
в края на 2023 г. (и да бъде в интервала от -0.2% до 10.3% при 60% вероятност според конструираното вероятностно 
разпределение) и 3.1% в края на 2024 г. (интервал от 1.8% до 11.7% при 60% вероятност според конструираното 
вероятностно разпределение), като това забавяне е функция най-вече от траекторията, зададена от техническите 
допускания за понижаване на цените на енергийните суровини на международните пазари. 
Растежът на кредита за частния сектор се очаква да се забави през 2022 г. и в края на годината да достигне 6.8% (8.8% през 
декември 2021 г. ), за което основно влияние се очаква да има по-слабият темп на нарастване на кредита за домакинствата 
в условията на повишена несигурност в икономическата среда и съществено забавяне на растежа на частното потребление. 
Същевременно прогнозираната висока инфлация през текущата година в съчетание с все още ниските лихвени проценти 
по кредитите е възможно да продължат да стимулират търсенето на жилищни кредити. 
При кредита за фирмите през 2022 г. очакваме годишният растеж да остане близък до отчетения в края на 2021 г. 
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√ Университетска сага 

1. Университетско ранжиране 
Пазарът ранжира стоките и услуги чрез цените им. По-различно е с неподдаващите се на пряко пазарно оценяване услуги, 
характеристики и качества. Такива са например преобладаващата част от образователните услуги, суверенният кредитен 
рейтинг, степента на корупция, качеството на живот, социалната справедливост, социалното разслоение и др.под. В такива 
случаи се формират системи за оценяване, които нерядко стъпват на субективни преценки, като същевременно се стремят 
да се придържат колкото се може по-близко до обективни и количествено съпоставими критерии. 
Към този тип ранжиране се причислява и комплексната оценка на качеството на висшето образование. В света 
функционират няколко специализирани организации, които оценяват ежегодно качеството на образованието в 
университетите по страни и ги ранжират. При всички тях съществува определена условност, но те са по своему 
информативни и показателни. Толкова повече, че в университетското ранжиране на водещи и признати специализирани 
организации не се наблюдават съществени различия. 
За целите на настоящите размисли се използва ранжирането на Център за световно университетско ранжиране (The Center 
for World University Rankings – CWUR). От 2012 г. CWUR подготвя световно университетско ранжиране в съответствие с 
качеството на обучението, заетостта на абсолвентите (алумни), качеството на факултетите, научно-изследователската 
университетска активност и признание. Оценките не се базират на вътрешноуниверситетски анкети и рекламни материали. 
CWUR започва със списък на първите 1000 университета, но следвайки изискванията на потребителите се установява към 
наредба на първите 2000 университета при оценка на почти 20 хил. университета от всички краища на света. Така се 
формира най-голямото световно университетско ранжиране. 
2. Източноевропейските университети 
На Фигура 1 са представени страните от Източна Европа, които имат включени университети сред първите 1000 ранжирани 
университети на класацията CWUR за 2021-2022 г. Подредбата на страните е в съответствие с най-добрия ранг на 
национален университет сред първите 1000. Така например Сърбия е най-добре представената страна, чийто университет 
University of Belgrade заема 48-мо място в класацията и т.н. Българският Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е 
единственият университет от България, който намира място сред първите 1000 най-добри университети в света в 
съответствие със CWUR (на 854-то място за 2021-2022 г.), а след България се нарежда Румъния, чийто най-добър 
университет Babeș-Bolyai University заема 871-во място. 
 

 
фигура 1 

 
От значение е не само първото появяване на университет в класацията на CWUR, но и броя на университетите, които 
попадат сред първите 2000 най-добри университети. С оглед на нормиране на резултатите и постигане на приемлива 
междустранова сравнимост на Фигура 2 са подредени страните от Източна Европа по брой на население на един 
университет от всички национални университети, включени сред първите 2000 университета. 
България има два университета, включени сред първите 2000 най-добри университети в красацията CWUR за 2021-2022 г. 
Освен Софийският университет сред първите 2000 университета в света намира място и Медицинският университет – 
София, класиран на 1296-то място. В съответствие с тази класация на един български университет, включен сред първите 
2000 най-добри университети в света, се падат 3,4 млн.души население. По този показател България се нарежда в опашката 
на страните от Източна Европа. 
 

https://cwur.org/about.php
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фигура 2 

 
3. Къде е БАН? 
В съответствие с универсално използвани критерии за оценка на научно-изследователската дейност БАН заема челното 
място в страната сред научно-изследователските организации и университети у нас. БАН обаче не се занимава официално 
с преподавателска дейност и не подготвя студенти. БАН се задоволява единствено с подготовката на докторанти. 
През 90-те години на миналия век се разгърна дейност по подготовката на магистри по специализирани магистърски 
програми в отделни институти на БАН, която придоби завидна популярност. Паралелно с това се зароди и съпротива от 
засегнатите университети, които съумяха да инициират и прокарат закон за ограничаване на този вид преподавателска 
дейност в структурите на БАН. Ръководството на БАН прояви трудно разбираема пасивност и позволи отпадането на този 
вид образователна дейност. 
По-късно се зароди идея за създаване на университет в рамките на БАН, който да е захранван с учени от БАН в качеството 
си на университетски преподаватели. Неизвестно защо тази идея с времето бе изоставена. 
Голяма част от учените в БАН се занимават с университетска преподавателска дейност, но тихомълком, без необходимата 
регламентация. В това отношение Ръководството на БАН проявява пасивност и видимо не желае да разбере и осмисли 
повелите на времето. БАН продължава да робува на наследени съветски научни структурни и организационни модели, без 
да си дава сметка, че те не биха могли да съществуват в текущия си вид в годините напред. 
4. До кога с опашкарското ни висше образование? 
Министерството на образованието си постави за цел реформиране на висшето ни образование, така че то да заема по-
привлекателни международни позиции. Не е задача на настоящите разсъждения да се анализира изцяло и отговорно 
подходът и предложенията на Министерството на образованието. Важно е да се акцентира, че подобна реформа е 
необходима и дори задължителна, следвайки оценките на рейтинговите организации. Заслужава също да се отбележи, че 
необходимостта от подобен вид реформа в контекста на недостойното изоставане на страната в международните 
университетски класации е отбелязана изрично и в Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Реакцията на ръководствата на отделните университети (и най-вече на изоставащите университети) е яростно отричане на 
предлаганите идеи без очертаване на някаква конструктивна алтернатива. Не се забелязва каквато и да е дискусия за 
подобряване на качеството на обучението, за достигане на това, което Министърът на образованието нарича 
„международна видимост на българските университети“. 
Всеки, който се занимава професионално и отговорно с подготовката на студенти (а и на учени и преподаватели) в нашите 
университети е наясно, че висшето образование у нас е категорично незадоволително и продължава непрекъснато да се 
влошава. Лошата подготовка на завършващите нашите университети абсолвенти се чувства все по осезателно почти на 
всички равнища на нашия обществено-икономически живот. И въпреки това ръководствата на университетите държат на 
статуквото, на своето собствено спокойствие и удобства. 
5. Заключение 
Благодарение на неявно изразявани и добре подплатени лобистки интереси, политическата ни класа нарои множество 
т.нар. „университети“, както и създаде предпоставки за ударно хабилитиране. В съответствие със статистиката на 
Националния статистически институт за първите две десетилетия на настоящото столетие професорите у нас са се 
увеличили с повече от 40%, докато доцентите са намаляли с 12%, а асистентите са се свили с повече от една четвърт. 
Същевременно няма осезаема позитивна промяна в качеството на висшето образование, както и в научните постижения.   
Основният борбен довод на създаделите на „университети“ у нас беше, че по такъв начин се стимулира конкуренцията 
на университетско ниво. Това формално очакване не проработи. Причината е в манталитета на дипломополучателите у 

https://mon.bg/bg/news/4688
https://www.nextgeneration.bg/#modal-one
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нас, както и най-вече на работодателските организации. Основен критерий на професионално проспериране във висшите 
сфери на управлението не са получените знания, а партийната лоялност. На равнище производство се търсят 
непретенциозни работници за минимално заплащане. Младите хора, които ценят високите знания, напускат страната и 
продължават учението си в престижни университети в чужбина. Те са и тези, които повеждат и ръководят печеливши 
производства при евентуалното си завръщане в родината. Останалото са рутинни производства на относително ниско 
технологично равнище. 
Университетите у нас се грижат сами за себе си, по-точно за своето съществуване и материален просперитет. Ръководствата 
на университетите не са на равнище, което предполага преследване на върхови цели и постижения в образованието. При 
т.нар. демократични професионални избори на университетски ръководства надделяват посредствени кадри, които са 
подготвени при ниски професионални критерии и чиито интерес е в осигуряване на стандартно рутинно съществувание с 
възможности за паралелно осигуряване на доходи. 
Единствено средство за регулация и целенасочено проспериране на висшето образование остава държавното ръководство 
и по-специално – степента на държавно финансиране. То трябва да бъде обвързано с качеството на образованието, чийто 
единствен измерител е международното съизмерване. 
 
3e-news.net 
 
√ Според Кирил Петков няма пречка настоящият управител на БНБ да остане на поста си, докато коалицията се разбере 
кой да заеме поста 
Няма пречка настоящият гуверньор на БНБ да остане на поста си до обединение на коалицията около общ кандидат. Не 
бива да се допуска борбата за постове да взима превес пред истински важните цели на правителството. Това каза в 
изявление пред медиите министър-председателят Кирил Петков. Той съобщи, че "Продължаваме Промяната" (ПП) няма 
да подкрепи Любомир Каримански за управител на БНБ "заради притеснения, свързани с неговата биография". Така от 
изказването на министър-председателя стана ясно още, че настоящият управител на БНБ - Димитър Радев ще продължи 
да бъде на поста до избора на нов гуверньор. 
Изявлението на Петков бе направено минути, след като кандидатът на ПП за гуверньор на БНБ - Андрей Гюров, съобщи 
във Фейсбук, че се оттегля от надпреварата. Премиерът заяви, че ще съобщи на партньорите в управлението за решението 
на Гюров на предстоящия днес коалиционен съвет. 
„Андрей Гюров не може да си позволи да участва в избор, който, поради разцепление на управляващата коалиция, ще 
бъде решен от ГЕРБ и ДПС“, посочи Петков. 
Той каза, че битката за управител на БНБ не бива да е „спирачка за най-важните законодателни действия, които предстоят 
следващите дни - като закриването на спецпрокуратурата и спецсъда, и други промени в Закона за съдебната власт“. 
По думите на премиера, постът гуверньор на БНБ е важен, защото институцията следи „всички плащания към и от България, 
включително и парични преводи, свързани с корупция и пране на пари“. „Също така, КТБ нямаше да се случи, ако 
тогавашният гуверньор си беше свършил по-добре работата. Така че, тази позиция е много важна, и с чия подкрепа тя се 
избира - има огромно значение“, заяви премиерът. 
Министър-председателят каза, че закриването на специализираното правосъдие е най-важно. "Това е законодателна 
промяна, която ще покаже, надявам се, на българския народ пълното единство в редиците на управляващата коалиция по 
започналото реформиране на българската съдебна система“, отбеляза Петков. И добави: „Защото борбата с корупцията е 
невъзможна без тази реформа“. 
Петков ще представи пред коалиционните партньори и предложението на ПП за „засилен контрол на Народното събрание 
при разплащането с фирмите, които, в разрез със закона, са извършили строителни дейности по времето на ГЕРБ“. 
Премиерът обясни, че целта е всяко плащане за извършени строителни дейности да мине през проверка. 
В края на изявлението си пред медиите Кирил Петков увери, че „никакви решения няма да бъдат взети по темата 
Република Северна Македония и Украйна извън българския парламент“. 
 
√ Андрей Гюров оттегля кандидатурата си за управител на БНБ 
Андрей Гюров ще оттегли кандидатурата си за гуверньор на БНБ в понеделник, съобщи той в пост във Фейсбук. Кандидатът 
за управител на Централната банка написа: „След фактическото разцепление на управляващата коалиция по повод 
избирането на гуверньор на БНБ, стана ясно, че в момента не съществува широко парламентарно мнозинство, което да 
подкрепи този избор. Като председател на парламентарната група на “Продължаваме промяната”, аз винаги съм поставял 
на първо място обществения интерес, а той в момента изисква отговорно и държавническо мислене и действия“. 
„При липса на коалиционна подкрепа, нека моят опонент сам да прецени дали иска да остави този толкова важен и 
отговорен избор в ръцете на опозицията. Това, в крайна сметка, е етичен избор, част от изискването към ръководителя на 
БНБ за висок морал и добро име“, е посочил Гюров. 
В началото на поста си Гюров заявява, че това не е просто един пост, а изключително важна и отговорна позиция, от която 
зависи възможността за постигане на истинска промяна в държавата. "Такава ще се случи само ако Централната банка 
влезе истински в своята роля на регулатор и изчисти финансовата ни система от натрупания корупционен капитал, който 
иначе ще продължава да оказва своята разрушителна роля върху формирането на основни обществени и икономически 
процеси в страната ни", е посочил Гюров. 
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√ Александър Николов: Има възможност да откажем плащане на газа в рубли, алтернативните решения обаче са с по-
висока цена 
„Засега не се наблюдава пазарна динамика, която да изисква увеличение на цената на тока, особено за бита”. Това заяви 
пред Нова ТВ министърът на енергетиката Александър Николов. „Цените за него се определят от КЕВР. Към момента не би 
било правилно и логично да се вменява каквото и да е решение към тях като независим регулатор”, добави още той. 
Той коментира и високите цени на природния газ по пазарите през зимата. „Всяка една сметка се формира от цена и 
количество на консумирана стока. Причината да се опитаме да запазим цените на природния газ стабилни до края на март 
беше, че реално дотогава сметките са по-големи. В зависимост от температурите през април, ще имаме и съответните 
сметки в края на месеца. Реално увеличение ще се види към началото на месец май”, смята Николов. 
По думите му се работи активно с всички топлофикационни дружества, за да може в първия подходящ момент, когато 
температурите позволяват, топлоподаването да бъде ограничено. „Цената на природния газ през април 2021 г. е била 
значително по-ниска спрямо април 2022 г. Разликата може да надхвърли 40%", отбеляза той. 
Запитан за входираното искане на „Газпром” България да плаща газа в рубли и това дали знаем как точно ще се случи това, 
министърът на енергетиката коментира: „Да, има описан механизъм. Дали това ще се случва или не подлежи на няколко 
решения – първо на ЕК, като следва конкретният механизъм да се обсъди и на Министерски съвет. Трябва да се види и 
какъв ще е ефектът за България, ако се приеме или отхвърли даден механизъм”. 
„В Европа има корпоративни структури, които търгуват природен газ, както и съседни на нас държави, които също имат 
подобно искане. България може да бъде поставена в тежка неконкурента среда, ако други юридически или корпоративни 
лица, или държави, които имат директен договор с „Газпром” решат да изпълнят този механизъм и съответно продължат 
да получават природен газ на по-добра цена. Всички тези променливи трябва да се имат предвид”, коментира Николов. 
Според него това, което е най-важно през следващите месеци, е да се планира предстоящият отоплителен сезон. 
„Обсъждаме всички възможни варианти с енергийните министри около България и ще излезем с общо решение за това 
дали и как да се случва подобен механизъм. Тяхното мнение е като нашето – да се запазят количествата, които са 
необходими за обществото и следващият сезон да не се поставя под риск. Трябва да се предвиди и това до колко 
структурата на цените ще е приемлива или как това би следвало да се компенсира, ако има промяна”, посочи още 
енергийният министър. 
На въпрос дали има възможност да откажем да плащаме в рубли и да не получаваме газ, защото не ни е изгодно по 
зададените условия, той отговори: „Има възможност. Това обаче, което трябва да се каже в прав текст, е че всички 
алтернативни решения ще са с по-висока цена”. 
 
√ Ръст със 105.74 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 336.41 лв. за MWh с ден за доставка 11 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 336.41 лв. за MWh и обем от 84 529.00 MWh с ден за доставка 11 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение със 105.74 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 368.01 лв. за MWh, при количество от 44 056.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 472.80 MWh) е на цена от 304.81 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 47.49 лв. за MWh и количество от 3110.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 - 04 часа – 11.68 – 11.87 лв. за MWh ( 3079.2 - 3106 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 689.65 лв. за 
MWh при количество от 3411.2 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 586.61 лв. за MWh (3779 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 399.77 лв. за MWh при количество от 3625.9 MWh. 
Спрямо стойността от 163.51 лв. (83.60 евро) за MWh за 10 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 април 2022 г. се повишава до 336.41 лв. за MWh (увеличение със 105.74 %) по данни на БНЕБ или 172.00 евро 
за MWh, според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 021.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 67.79 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     39,92%   2122.94 
Кондензационни ТЕЦ   37,72%   2006.12 
Топлофикационни ТЕЦ   6,04%   321.48 
Заводски ТЕЦ    2,55%   135.57 
ВЕЦ     3,63%   192.95 
Малки ВЕЦ    3,03%   161.24 
ВяЕЦ     3,03%   161.08 
ФЕЦ     3,16%   168.22 
Био ЕЦ      0,92%    48.84 
Товар на РБ        4102.28 
Интензитетът на СО2 е 352g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
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√ Енергийните зависимости на Европа в навечерието на знакови избори във Франция 
Риск от шок на цените по бензиностанциите дни преди първи или втори тур на изборите във Франция е това, от 
което Европа най-много се страхува 
В Европейския парламент преобладава позицията да се стигне до пълни икономически санкции за Русия. На европейско 
ниво има две теми, едната е агресията в Украйна, другата е зависимостта от руски газ, които са безкрайно свързани. Във 
всички дебати и разговори, дори в кулоарите на Европейския парламент в Страсбург са свързани с това как най-после да 
се спре войната. На национално ниво навсякъде има трета тема и тя е свързана с цените на енергията и икономическите 
перспективи. Това личи особено ясно в няколко ключови избора, изборът на Виктор Орбан за премиер на Унгария и 
изборите за президент на Франция в неделя. Вътрешнополитическите борби във всяка страна са от ключово значение за 
позициите им на европейско ниво. Европа иска да спре войната, но и да се освободи от зависимостта си от руската 
енергийна зависимост. Каквито и санкции да се предприемат те ще отнемат време, а е възможно дори година, защото така 
работи европейската машина. Унгария и Германия, Словакия са страни, които към момента се въздържат от санкции срещу 
нефта и газа. 
Зависимостите на европейската сцена 
Оказва се, че краят на света се отлага за сметка на осигуряване на независимостта от руски газ. В редиците на социалистите 
в Европейския парламент мантрата да бъдем амбициозни се замени с мантрата да бъдем независими. Това коментира 
пред журналисти в Страсбург евродепутатът Петър Витанов, член на Европейския парламент от Прогресивен алианс на 
социалистите и демократите от България и представител на БСП. 
При изявлението си след изборите премиерът Виктор Орбан не каза нищо за санкциите. Да не забравяме, че подкрепи 
първите (преди изборите), той многократно е казвал, че няма да подкрепи газови санкции. Твърде е възможно развитие, 
при което санкциите се налагат на национално ниво, подчерта евродепутатът Радан Кънев, член на Европейската народна 
партия, част от „Демократична България“. 
Санкциите за Русия да се налагат на национално ниво 
Видяхме, че трите балтийски държави спряха вноса на балтийски газ. Те не чакаха общо европейско решение, дадоха 
пример, че решение има, че те инвестират в газовата си независимост последните 10 години докато други държави като 
България и Унгария инвестират в газовата си зависимост. Наред с все още силната ни зависимост от въглищата, нашата 
политика не е природно предопределена по никакъв начин. Въпросът е доколко ще изпълним новото смело, но рисково 
решение за изграждане на най-големият завод за батерии от Плана за възстановяване. 
Решението на Путин да плаща само в рубли е на ръба на счетоводната стъкмистика, за да каже на своята публика, че се 
плаща в рубли. Не го подценявам, защото по този начин той връща доверието в рублата в самата си държава, коментира 
Кънев. Хората в Русия да имат доверие на собствената си валута, че няма да падне по-ниско, защото в чужбина така или 
иначе никой не я ползва. Той предложи да приема плащания в евро, което да се превалутира в същия ден, в същата банка 
в рубли. И от гледна точка на тези, които плащат нищо не се променя. 
По-сериозният въпрос е докога Европа ще купува руски газ, има ли планове най-малкото да намали това потребление, 
защото да го спре от днес за утре изглежда обективно невъзможно. От гледна точка на политиката да се намалят 
непрекъснатите военни усилия на Руската федерация сякаш и нищо не се постига повече. Постигнатото преди близо месец 
във финансовата сфера е постигнато, но по отношение на енергетиката решението за въглищата е съществено, но много 
малък дял от целия енергиен микс, който внася Европа от Русия. 
„Моята позиция не е тайна, от първия ден съм привърженик на тотални икономически санкции, аз смятам, че това е 
момент, до който ще се стигне. Той не може да бъде отлаган безкрайно. В известен смисъл по-рано по-добре, защото ще 
има икономически шок, който ще трябва да се преодолее и пазари, които да се наместят към новите реалности“, каза 
Радан Кънев. 
Нито една европейска държава не е ексклузивно зависима от руски нефт за разлика от газ. Няма индустрии, които ще спрат, 
когато се спрат доставките на нефт от Русия, няма да има автомобили, но ще има отражение на цените. Това е очевидната 
спирачка. На европейската сцена става още по-интересно, защото се намираме на самия финал на предизборната 
кампания във Франция, която винаги е много знакова. Понеже там всички се интересуват от политика и всички гласуват на 
избори. 
Да използваш оръжието Зелената сделка 
Посланията на Тимерманс, че ние трябва още от същото в климатичната политика, но по-бързо е някак си толкова 
несъстоятелно, че е политически опасно. То може да звучи много добре популистки за един кръг избиратели, но е толкова 
очевидно дълбоко невярно, смята Кънев. Според него настоящият президент Макрон се хлъзна много лошо по тази тема.  
Макрон не можа да оцени, че ситуацията изисква бърза адаптация на енергийните политики, за да бъдат изобщо спасени. 
Ако искаме Зелената сделка да остане със своите цели за 2050 и за 2030 г. дори, ние  трябва много бързо да я променяме. 
Обратно Макрон залитна по линията, тъй като Зелената сделка ни освобождава от зависимостите от руски газ, давайте да 
я ускорим. Когато една държава е в избори изказванията на всеки депутат са всъщност не са нищо повече от агитиращ 
материал за кампанията му в неговата държава. Според Кънев представителите на партията на Льо Пен звучат по-
адекватно в тези дебати, те си спестиха истерията и тежките думи, които обичаха да използват. Неслучайно след дебатите 
им в Европейския парламент не е толкова трудно да разберем защо се сближават на ниво балотаж. 
Изправени пред дългогодишна война? 
„Имам съмнение, че рискът от шок за цените на бензиностанциите за крайните потребители броени дни преди първи или 
втория тур във Франция е това, от което Европа най-много се страхува. Кандидатурата на Марин Льо Пен е общо 
европейски проблем,  никога не е разглеждана като стриктно френски проблем. Тук загриженост има във всички държави, 
особено в Германия. Веднъж поради традиционната си политика на икономически изгодна зависимост от руската 
федерация и втори път заради тревога от ефекта от френските избори и играе в момента очевидната спирачка от по-
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нататъшни санкции. Избори или не това решение трябва да се вземе, защото в противен случай сме изправени пред 
дългогодишна перспектива на война в Украйна, коментират европейски депутати.  Украйна върви към стабилизация на 
налични фронтове, засилване на военните усилия от двете страни на фронтовете. Това е нещо, което може да продължи 
много дълго време и да се измерва в много хиляди жертви и в много по-тежки икономически щети отколкото си 
представяме сега. А това е най-големият страх на Европа, коментират анализаторите. 
Не идеологическият, а прагматичният икономически обоснован подход е да се направи  максималното Путин да спре 
агресията. Единственото, което може да направим извън военна намеса е пълна икономическа изолация. 
Пълната икономическа изолация на Русия? 
Как изглежда пълната икономическа изолация ли? На първо време спиране вноса на нефт, спиране на SWIFT за всички 
руски банки, спиране на вноса на газ в рамките на седмици, а не години, което Комисията сякаш ни предлага, категорични 
са евродепутатите, които проведоха първата си изцяло на живо сесия в Страсбург само преди няколко дни. 
Не мисля, че в сегашната ситуация международните договори с Русия имат някакво значение, каза Кънев. Както виждаме 
самия Путин не се е ентусиазирал да ги спазва. Бъдещето на газовия пазар при всяко положение е много различно. 
Напълно възможно е до края на тази година Европа да не внася газ от Русия. Въпросът е какво усилие е възможно и какво 
вече се прави, да се напълнят хранилищата преди началото на следващата зима. Големият проблем в Европа е процентът 
отопление и производство на електричество от газ. Това са два проблема, които България има в много по-малка степен. 
Електричество от газ не правим, а за отопление сме сравнително слабо зависими. Не е такъв случаят с Унгария, Германия, 
Италия. Има държави, които са много по-уязвими от България. За разлика от нас те имат алтернативи. 
В кратък срок да се напълнят хранилищата 
ЕС има буквално почасов план за кризисни мерки, мерки в условия на извънредно положение след спиране на руския газ. 
Това, че не го оповестява е доста логично пазарно поведение, защото ако кажеш, че по-голямата част от този газ ще дойде 
от Катар, вдигаш цената на катарския газ двойно още в момента, в който го кажеш. Същото се отнася за Алжир. 
Ключова роля тук играят двамата най-големи европейски производители на газ- Обединеното кралство и Норвегия. Първо 
те са европейски държави, които не са членки на ЕС. Много активен член на НАТО са и двете обаче, едни от най-активните, 
много посветени на сдържане агресията на Путин като национална политика. 
От друга страна това са две общества, които са по-отдадени на Зелената сделка от средноевропейското, дори от много 
западно европейци. Норвегия и Великобритания имат собствени климатични закони, които са еднакво строги, дори в 
някои отношение по-строги от европейските. Те самите не искат да добиват газ. Те имат планове за спиране добива на газ, 
отдавна са го намалили. А в сегашната ситуация, за да се спрат доставките от Русия е много възможно да го увеличат. Тук 
има голям политически въпрос в две държави, които политически не са част от Съюза. То е тяхна вътрешна политика, 
политика на ниво НАТО, дипломация на ниво ЕС, Обединеното кралство и Норвегия. 
Краткосрочното решение вътре в самата Европа 
Краткосрочното решение на въпроса с доставките се крие в тези разговори. Краткосрочно решение от САЩ няма, от Катар 
няма, но има краткосрочно решение в територията на самата Европа. Фактът, че то не се коментира подозирам има много 
измерения икономически и вътрешно политически в тези държави. При тях е много непопулярна идеята да увеличат 
добива на газ заради климатични политики, към които населението им е силно отдадено. За съжаление вътре в ЕС решение 
за собствен добив практически няма дори всички полузатворени затворени и затворени добивни инсталации да се 
включат, това няма да има голям ефект. 
Ние трябва да се научим да живеем без Русия, това не е наше решение. Това е решение на Путин. Той излезе от света, в 
който ние живеем. Някак си се опитваше да съвместява два свята на една по същество тоталитарна диктатура и едно 
безоблачно икономическо общуване със Запада. Така е философията на т.н. остполитик, възникнал най-вече във 
федералната република през 70-те години и супер развит през 21 век особено развит от тандема Меркел –Саркози. Когато 
Саркози беше на власт тази политика се сгромоляса с гръм и трясък. Няма как една откровен агресивна държава, която 
поддържа много ясна национално тоталитарна експанзионистична идеология и култ към определен лидер, който си 
позволява да идентифицира с народа си, да продължава да функционира в рамките на business as usual с ЕС. 
 
√ Полша спира доставките на газ и въглища от Русия до няколко месеца 
Полша ще забрани руските доставките на газ и въглища през следващите месеци, съобщиха от външното министерство на 
страната. „Дори подобно решение да не бъде взето от Европейския съюз, ние самите ще го вземем в рамките на няколко 
месеца, въпреки, че сме убедени, че само съвместно решение на европейските държави има смисъл“,  каза заместник-
министърът на външните работи Шимон Шинковски пред „Берлинер цайтунг“, предаде РИА Новости. 
Германия ще зависи от руския газ поне още две години, пише вестник „Ханделсблат“ като цитира Михаел Хютер - директор 
на Института за германска икономика в Кьолн. 
Налагането на ембарго върху доставките на синьо гориво от Русия ще доведе до спиране на работата на някои компании 
и сектори в икономиката, се казва още в статията, цитирана от ТАСС. 
 
Мениджър 
 
√ Промишленото производство с ръст от 14,5% на годишна база 
Промишленото производство в България се увеличава с 14,5% на годишна база през февруари 2022 г., сочат календарно 
изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). 
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28,7%, в добивната промишленост - с 16,9%, 
и при преработващата промишленост - с 11,9%. 
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НСИ отчита съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се 
наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 59,6%, производството на дървен материал и изделия от 
него, без мебели - с 30,4%, производството на напитки - с 29,4%, производството на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти - с 25,9%, производството на химични продукти - с 24,9%, производството на 
превозни средства, без автомобили - с 24,7%. Най-голямо намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия 
- с 12,2%. 
 

 
 
По предварителни данни през февруари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 
0.8% в сравнение с януари. 
По данните на НСИ през з февруари 2022 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната 
промишленост - с 5,3%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%, и при 
преработващата промишленост - с 0,6%. 
На месечна база съществен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на напитки - с 13,9%, 
производството на тютюневи изделия - с 11,4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7.1%, 
производството на лекарствени вещества и продукти - с 6,6%, производството на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти и производството на метални изделия, без машини и oборудване - с по 6,2%. 
По-значителен ръст е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - със 17,5%, производството 
на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8,7%. 
 
√ Ръст на борсите в Европа в очакване на първия тур на вота във Франция 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в петък, изтривайки седмичните загуби, докато вниманието на 
инвеститорите е насочено към надпревара между крайнодесния кандидат Марин льо Пен и настоящия държавен глава 
Еманюел Макрон в първия тур на френските президентски избори през уикенда, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,95 пункта, или 1,09%, до 459,97 пункта. Бенчмаркът бе поведен от 
индексът на европейските банкови акции SX7P, който напредна с 2,56%. STOXX 600 е на път да завърши седмицата с ръст. 
Немският показател DAX напредна със 195,4 пункта, или 1,39%, до 14 273,55 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа ръст от 75,99 пункта, или 1,01%, до 7 627,8 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 93,35 
пункта, или 1,44%, до 6 555,03 пункта. 
Най-добре в ранната търговия се представиха акциите на Banco BPM, които поскъпнаха с 14,73%, след като френската банка 
Credit Agricole съобщи, че е придобила дял от 9,2% в третата най-голяма банка в Италия. 
„Европейските пазари най-вече догонват резултатите при вчерашното затваряне на търговията в САЩ“, коментира Жулиен 
Лафарг, главен пазарен стратег в Barclays Private Bank, като добави, че инвеститорите чакат да получат представа за това 
как биха могли да изглеждат печалбите на големите американски банки, които ще започнат да представят финансовите си 
резултати през следващата седмица. 
„Тези дни настроението на инвеститорите не е много оптимистично. Ако печалбите са добри, може да видим положителни 
изненади“, добави той. 
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Въпреки че се възстанови с 12% спрямо едногодишното дъно, достигнато през март, индексът STOXX 600 все още е на 
червено с 6% за 2022 г. поради опасенията, че нарастващата инфлация, подхранвана от войната в Украйна, ще накара 
Европейската централна банка да предприеме действия, които биха могли да потиснат растежа. 
„Европа вече не беше най-доброто място за инвестиции заради това, което се случва в Украйна. Следващият месец и 
половина ще бъде доста важен за Европа", каза Лафарг. 
В неделния се очаква Макрон да спечели първия тур на президентските изборите във Франция, но през последните 
седмици подкрепата за Марин льо Пен расте, показват социологическите проучвания. Двамата кандидати, които получат 
най-много гласове, ще се изправят един срещу друг на решаващ балотаж на 24 април. 
Акциите на Atlantia поскъпнаха с 3,65% на фона на информацията, че водещият акционер Edizione и Blackstone може да 
представят оферта за италианската инфраструктурна група при 24 евро за акция около Великден. 
Цената на книжата на Telecom Italia се понижи с 3,21%, след като компанията отхвърли оферта за 10,8 милиарда евро от 
KKR. 
Ръст в САЩ 
Водещите американски борсови индекси се възстановиха в четвъртък, следвайки поредни сесии на спад, тъй като 
инвеститори преоцениха плановете на Федералния резерв за затягане на паричната политика в борбата с нарастващата 
инфлация, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 87,06 пункта, или 0,25%, до 34 583,57 пункта, след като по-рано в сесията 
бе на червено с 300 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 19,06 пункта, или 0,43%, до 4 
500,21 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 8,48 пункта, или 0,06%, до 13 897,3 пункта. 
Дефанзивните акции, като тези от секторите на здравеопазването и потребителските стоки, поведоха възстановяването на 
пазара в четвъртък, тъй като инвеститорите продължават да търсят книжа със стабилни печалби и дивиденти . Акциите на 
Pfizer, Merck и UnitedHealth Group поскъпнаха с 4,33%, 2,15% и 0,98%, а тези на Costco и Walmart – с 3,98% и 1% 
Цените на книжата на Constellation Brands и Lamb Weston Holdings се повишиха с 4,61% и 7,97%, след като те представиха 
финансовите си резултати за тримесечието. 
На технологичния фронт акциите на Tesla поскъпнаха с 1,10%, а тази на Twitter поевтиняха с 5,40%. 
Цената на книжата на HP Inc скочи с 14,75%, след като инвестиционната компания Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет 
разкри дял в производителя на персонални компютри и принтери. 
„Тези движения не са изненадващи“, каза Тимъти Леско от Mariner Wealth Advisors. „Имате пазар, който се опитва да 
разбере какви трябва да бъдат оценките на акциите в една среда с по-високи лихвени проценти. Всяка икономическа 
новина, която се появява, променя очакванията за маржа. Пазарът трябва да разбере това“, добави той. 
От началото на седмицата Nasdaq се е понижил с 2,55%, а &P 500 – с 1%. При затварянето на търговията в четвъртък S&P 
500 беше на 6% под рекордния си връх. 
Ходовете в четвъртък дойдоха, след в сряда като Федералният резерв на САЩ публикува протоколи от заседанието си през 
март, от които стана ясно, че членовете на централната банка планират да намелят притежаваните от Фед облигации за 
трилиони долари на около 95 млрд. долара. 
„Протоколите от последното заседание на  Федералния комитет за отворения пазар (FOMC) показват по-високото ниво на 
спешност в сравнение с предишните протоколи, тъй като Фед е поел ангажимента за свиване на баланса с по-бързо темпо, 
отколкото участниците на пазара са очаквали“, коментира Чарли Рипли, старши инвестиционен стратег в Allianz Investment 
Management. 
Членовете на Фед са се споразумели да бъдат изтеглени максимум 60 млрд. долара за държавни облигации и 35 млрд. 
долара за ценни книжа, подкрепяни с ипотеки, като това ще се случи поетапно в рамките на три месеца. Началото вероятно 
ще бъде през май. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха последната сесия за 
седмицата с ръст, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 97,23 пункта, или 0,36%, до 26 985,8 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 15,16 пункта, или 0,47%, до 3 251,85 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite отчете спад от 6,76 пункта, или 0,32%, до 2 080,77 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng добави 63,03 пункта към стойността си, или 0,29%, завършвайки сесията при ниво от 21 872,01 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 4,53 пункта, или 0,17%, до 2 700,39 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 35,2 пункта, или 0,47%, до 7 478 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,59 пункта, или 0,74%, до 628,29 пункта. BGBX40 се повиши с 1,29 пункта, или 0,89%, до 145,57 пункта. 
BGTR30 напредна с 5,65 пункта, или 0,77%, до 739,90 пункта. BGREIT се повиши с 1,70 пункта, или 0,97%, до 177,68 пункта. 
 
√ Вторият тур на изборите във Франция се очертава да бъде изключително оспорван 
Еманюел Макрон спечели първия тур на президентските избори във Франция и отива на балотаж заедно с Марин льо Пен, 
предаде Би Би Си. 
При преброени 97% от бюлетините действащият държавен глава Еманюел Макрон получава 27,6% подкрепа срещу 23,41% 
за Льо Пен. Трети се нарежда Жан-Люк Меланшон с 21,95% от вота. 
„Не се заблуждавайте, нищо не е решено“, каза Макрон пред свои привърженици. 
Въпреки че Макрон постигна убедителна победа на първия тур, социологическите прочувания показват, че балотажът 
може да бъде много по-оспорван. 
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Лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Льо Пен призова всички, които не са гласували за Макрон, да я 
подкрепят на балотажа, за да може тя да „върне реда във Франция“ 
“Това, което ще бъде заложено на 24 април, е избор на обществото, избор на цивилизация”, каза Льо Пен пред 
привържениците си. 
Кандидатът ветеран от крайната левица Жан-Люк Меленшон се представи по-добре в сравнение с изборите преди пет 
години и препоръката му към неговите привърженици може да изиграе ключова роля за финалния резултат от изборите 
на 24 април. 
„Не трябва да давате нито един глас на Марин Льо Пен“, предупреди той своите привърженици, но за разлика от други 
кандидати той не изрази категорична подкрепа за Макрон. 
Съставяйки повече от една пета от вота, избирателите на Меленшон могат да решат последния тур на тези избори, но има 
и голяма вероятност значителна част от тях просто да не гласуват. 
На първия тур на изборите във Франция участваха 12 кандидати, но това бяха единствените трима, които събраха повече 
от 10% подкрепа. Изглежда, че много гласоподаватели са дали вота си „тактически“ поради очакванията, че нито един от 
останалите девет кандидата няма шанс да стигне до балотаж. 
Първия тур на президентските избори във Франция бъде запомнен и с тоталния крах на двете най-популярни партии в 
миналото – тези на социалистите и консерваторите. Kонсервативната партия „Републиканците“ и кандидатът ѝ Валери 
Пекрес не успяха да съберат дори 5% от вота, които са нужди, за да получат пари от държавата, с които да покрият 
разходите за президентската си кампания. Вместо това те ще поучат едва 800 хил. евро – сума, която е значително по-
малка от похарчената от „Републиканците“ 
Кандидатът на социалистите Ан Идалго привлече под 2% от гласовете. 
Според проучване на Ifop вторият тур на изборите ще бъде изключително оспорван, като компанията прогнозира 51% за 
Макрон и 49% за Льо Пен – най-близкият резултат, който от компанията някога са прогнозирали. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0877 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от под 1,09 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0877 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,0861 долара. 
 
√ ЕЦБ е готова да направи „каквото е необходимо“, за да спре инфлацията 
Европейската централна банка  ще направи „всичко необходимо“, за да спре превръщането на настоящата завишена 
инфлация в постоянна. Това заяви членът на Управителния съвет на ЕЦБ Янис Стурнарас, цитиран от Блумбърг. 
Коментарът му е препратка към изказването на бившия шеф на ЕЦБ Марио Драги, който през юли 2012 г. спаси еврото от 
потенциален колапс като каза, че Европейската централна банка ще направи „каквото е необходимо“, за да защити 
Еврозоната, успокоявайки финансовите пазари. 
„Ще направим каквото е необходимо – и ще спра дотук, тъй като сме в период на затишие, за да не позволим временната 
инфлация да стане структурна и постоянна", каза гуверньорът на Гръцката централна банка по време на Седмия 
икономически форум в Делфи. 
Периодът на затишие, за който той говори, се отнася към практиката на централните банкери да не дават публични 
коментари преди предстоящо вземане на решение за лихвените проценти. Управителният съвет на ЕЦБ ще се срещне в 
четвъртък, за да дискутира плановете си за намаляване на стимулите на фона на рекордната инфлация от 7,5% в 
еврозоната. 
„Има поредица от шокове от страна на предлагането, пандемията не можеше да бъде предвидена, нито пък войната в 
Украйна", каза Стурнарас. „Това предизвика много висока инфлация. Можеше да я унищожим за месец, ако искахме, но 
това ще убие и икономиката“, добави той. 
 
√ Борис Джонсън посети Киев 
Борис Джонсън заяви по време на изненадващото му посещение в Киев, че Великобритания ще осигури на Украйна 120 
бронирани машини и противокорабни ракети, както и 500 милиона долара от Световната банка, които да помогнат на 
страната да посреща належащи плащания. 
Според британския премиер Лондон и неговите партньори ще окажат такава подкрепа на Украйна, че „страната никога 
повече да не бъде нападната и застрашена“. 
„Ще ви осигурим подкрепа. Икономическа, но също така отбранителна и военна. С гордост мога да кажа, че Обединеното 
кралство е сред водещите страни в това отношение”, посочи Джонсън. 
Британският премиер нарече действията на Русия „варварска инвазия” и каза, че с военните престъпления в Буча и Ирпен 
страната се е посрамила пред целия свят. 
„Трябва да прекратим опитите да се наложи правото на най-силния. Защото това е катастрофа, която неизбежно ще 
застигне всички. Агресията на Русия не цели да разруши само свободата на Украйна. Нейната цел е целият европейски 
проект”, обясни Зеленски. 
След общата пресконференция, заобиколени от тежко въоръжена охрана, Джонсън и Зеленски се разходиха из центъра на 
Киев. Той се сдоби и със сувенир от украинската столица. Според британски медии Джонсън се е опитвал от седмици да 
се срещне с популярния украински президент. 
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√ S&P понижи оценката на Русия за плащанията в чуждестранни валути до „селективен дефолт“ 
Рейтинговата агенция Standard&Poor's Global Ratings понижи оценката на Русия за плащанията в чуждестранни валути до 
„селективен дефолт“ на фона на повишените рискове, че Москва няма да може да покрие задълженията си към 
притежателите на дълг в чуждестранна валута, предаде Ройтерс. 
Русия е обект на широк набор от санкции от западните страни заради нейната инвазия в Украйна, като това може да доведе 
до първия дефолт по външния дълг на страната от 1918 г. По-рано тази седмица Москва погаси в рубли свой дълг в долари. 
От S&P посочват в изявление, че знаят за плащането в рубли по деноминирани в долари еврооблигации. 
„В момента не очакваме инвеститорите да могат да конвертират тези плащания в рубли в долари, еквивалентни на 
първоначално дължимите количества, или правителството да конвертира тези плащания в рамките на 30-дневен гратисен 
период“, се казва в позицията на S&P. 
От рейтинговата агенция очакват санкциите срещу Русия да бъдат разширени през идните седмици, като това ще се отрази 
на „желанието и техническите способности на Русия да спазва условията по задълженията към чуждестранни държатели 
на дълг“. 
В четвъртък министърът на финансите на Русия Антон Силуанов заяви, че страната ще направи всичко възможно, за да 
плати на кредиторите си, но добави, че инвеститорите в руски валутни облигации са изправени пред все по-несигурен път 
за възстановяване на парите си, ако страната не изпълни задълженията си. 
S&Pдава оценка „селективен дефолт“, когато смята, че длъжникът избирателно е просрочил конкретна емисия или клас 
задължения, но продължава да обслужва останалите си кредити. 
 
√ Петролните компании са добавили 3 млрд. евро към печалбата си 
Европейските петролни компании са спечелили около три милиарда евро допълнителни приходи от началото на войната 
в Украйна, предизвикала драстично повишаване на цените на дизела и бензина, според Greenpeace, цитирани от Clean 
Energy Whire (CLEW). Твърдението на еколозите се базира на изчисленията на консултантската компания Energy Comment, 
които проследяват динамиката на цените в десет европейски държави, сред които Германия, Франция и Италия. 
Анализаторите установяват, че драстичното увеличение на цените на бензиностанциите може само частично да се обясни 
с по-високите борсови цени на суровия петрол и до голяма степен е причинено от по-високите маржове на печалба на 
петролните компании . За петролната индустрия на Германия това води до допълнителни 1,2 млрд. евро приходи само за 
март. Докато цената на суровия петрол се повиши с около 19 цента за литър от началото на годината до март, крайната 
цена за литър дизел поскъпна с около 30 цента. Тенденцията при бензина е подобна, макар че маржът е по-малък. Въз 
основа на допълнителните приходи на фона на същите разходи, индустрията генерира допълнителна печалба, според 
експертите. 
Правителствената коалиция на Германия прие широкообхватен пакет от облекчения в подкрепа на домакинствата, заради 
нарастващите енергийни разходи, вследствие на войната на Русия.В края на март тя реши да намали енергийните данъци 
върху горивата до европейския минимум за три месеца, като по този начин разходите за бензин падат с 30 цента на литър, 
а за дизел – с 14 цента на литър. Екологичните организации разкритикуваха този подход , който би изкривил стимулите за 
пестене на гориво и би донесъл непропорционално голяма полза за домакинствата с високи доходи. 
 

 
Източник: Greenpeace 
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√ Петролът поевтинява на фона на опасенията за локдауна в Шанхай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, следвайки втория пореден седмичен спад, регистриран 
в петък, след като големите страни потребители обявиха планове за освобождаване на рекордни количества от своите 
резерви, предаде Ройтерс. На пазара се отразява и продължаващия локдаун в Китай. 
Към 9:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,96 долара, или 1,91%, до 100,8 пункта, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 2,08 долара, или 2,12%, до 96,18 пункта. Миналата седмица се Брентът се 
понижи с 1,5%, а WTI с 1%. През последните седмици двата бенчмарка са обект на най-волатилната си търговия от юни 
2020 г. 
Пазарът следи внимателно и случващото се в Китай, където властите наложиха локдаун в Шанхай в рамките на своята 
политика за „нулева толерантност“ към COVID-19. Китай е най-големият вносител на петрол в света. 
Опасенията относно растежа на Китай бяха основната причина за спада на цените на петрола днес, тъй като няма признаци 
за скорошно премахване на локдауна в Шанхай. 
„Растат страховете, че ако вълната от Омикрон в Китай се разпространи и в други градове политиката на страната за „нулев 
COVID”ще доведе до масови блокади, които ще се отразят негативно както на промишленото производство, така и на 
вътрешното потребление“, добави той. 
Страните членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще освободят 60 млн. барела петрол от запасите си 
през следващите шест месеца, като от САЩ ще подкрепят МАЕ със същия обем в рамките на своето освобождаване от 180 
млн. барела, обявено през март. Целта на тези мерки е да се компенсират нарушените доставки на руските петрол заради 
санкциите срещу Москва, наложени в отговор на инвазията й в Украйна. 
В понеделник президентът на САЩ Джо Байдън ще проведе виртуална среща с индийския премиер Нарендра Моди, 
съобщи Белия дом. Съединените щати дадоха да се разбере, че не желаят да видят нарастване на руския внос на енергия 
в Индия. 
 
Investor.bg 
 
√ Санкции и дажби - новият шок за компаниите 
Мениджърите отново са изправени пред тест, но пандемията предлага модел за оцеляване  
Ако имате автомобил на дизел, може би е добре да го напълните догоре. Според Ръсел Харди главният изпълнителен 
директор на петролната търговска компания Vitol Европа е напът да пожъне плодовете от „системния си недостиг“ на 
гориво. Около половината от вноса на дизелово гориво в Европа идва от ударената от санкции Европа, пише Financial 
Times. 
Той не използва думата „дажби“, но заедно с други на Световната среща по суровините на FT миналата седмица признава 
възможността за такива. С поскъпването на суровия петрол Бен Лукок, съръководител на търговията с петрол 
в Trafigura, казва, че вече вижда доказателства за презапасяване – грозната сестра на дажбите. 
Някои европейски правителства подготвят гражданите си за жертви. Ако Русия отмъсти на враговете си, като затвори 
тръбопроводите, които доставят повечето природен газ на Германия, вероятни са по-широки енергийни спирания. 
Приоритетите следващата зима ще бъдат решение „политически“, смята германският министър на икономиката. В същото 
време Ирландия прибягва до „военен“ тип стимули за отглеждането култури, които могат да облекчат потенциалната криза 
в доставките на храна. 
В зависимост от това, което четете, 40-те години на миналия век се случват отново, когато военните дажби бяха наложени 
почти в цял свят. Или сме отново в 70-те – епохата на световния петролен шок и тридневната работна седмица във 
Великобритания. Мерките, с които да се преодолее недостига на енергоизточници, тогава включват прекъсвания на тока 
и забрана на телевизията след 10:30 вечерта. (Компаниите протестират, че телевизията „събира семейството в една слабо 
осветена стая“, спестявайки, а не изразходвайки, енергия. 
Как може подобен недостиг да засегне управлението на компаниите? 
Пандемията предоставя груб пример за това. Кризата ускори решения, които бяха на пауза, докато мениджърите 
дигитализираха и опростява неефективните аналогови начини на работа. Ограничени от блокади и невъзможност за 
пътувания, екипите откриха нови начини да ремонтират или преоборудват производствени линии отдалече и 
експериментираха с онлайн алтернативи на срещи и социални събития. Някои подчинени неочаквано се издигнаха, 
отговаряйки на предизвикателството, докато други предполагаеми лидери се разпаднаха. 
Неочакваните шокове разтърсиха организациите от заседателната зала надолу. Внезапно стратегията е остаряла или вече 
не пасва на целта: само вижте внезапното оттегляне на компаниите от Русия или прибързаното завладяване на обтегнатите 
вериги на доставки. Оказва се, че липсват структури за взимане на решения. Хората затягат коланите, а културите 
прискърцват. Компаниите често осъзнават, че трябва да забравят „съществуващите бизнес процеси“, сочи нов доклад за 
журнала Business & Information Systems Engineering. 
Група учени проучва влиянието на шоковете върху управлението на бизнес процесите. Те идентифицират безброй 
предизвикателства пред мениджърите, особено по време на това, което наричат „фаза на първоначалния шок“, когато 
процесите са в хаос. Но посочват и възможности. Организациите могат да се адаптират към първоначалния удар и 
последвалите вторични трусове (например последователните вълни от Covid-19). За тези, които се справят, нуждата 
наистина може да е майка на изобретението, когато се налага подходът тип „направи и поправи“. 
Международното движение на червения кръст и червения полумесец например превключва управленската си структура 
към „кризисен режим“, когато трябва да предоставя помощ. От друга страна НАСА изпита трудност да се адаптира към 
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серията бедствия, които удариха американската космическа агенция в края на 20 век, въпреки че реформира процедурите 
си. 
Един начин, по който компаниите ще реагират на енергийни дажби е да опитат да подсигурят доставките си и да подобрят 
ефективността си. В средносрочен план те може да ускорят преминаване към възобновяеми източници – макар че 
трейдъри коментират миналата седмица, че очакват първо бърза тласък към алтернативите на изкопаемите горива. 
След като опростят ролите, задълженията и методите, за да се адаптират към шока на войната организациите трябва 
внимателно да обмислят дали да внедрят тези промени в начина, по който работят. Учейки се от своя и от опита на другите 
по време на криза подобрява реакцията на мениджърите при следващото бедствие. 
Разбира се, това, което се проявява просто като по-високи цени на храните и енергийните източници в северното 
полукълбо, ще се прояви като глад в части на развиващия се свят. В краткосрочен план богатите европейски икономики 
трябва да могат да убедят компаниите и отделните лица да допринесат, за да се спре ужаса за украинците. Пролетта дойде 
и спирането на отоплението не е голямо искане за повечето. След две години на строги държавни мерки 
срещу Covid хората може би дори са понижили очакванията си в името на по-широка интерес (макар че протестите срещу 
блокадите предполагат, че обратното също е възможно). 
Шоковете и вторичните трусове обаче ще продължат да идват. 
Силви Берман, бивш посланик на Франция в Русия, предупреди на срещата за суровините, че европейските граждани са 
подготвени да изживеят краткосрочна болка сега, тъй като руската инвазия провокира „много емоции... но през ноември 
ще бъде различно, тъй като няма да има запази, ще бъде студено и емоциите няма да са толкова много“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Трусовете в коалицията преди избора на нов управител на БНБ 
- Кога ще дойдат първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост? Гост: Петър Витанов – евродепутат от 

БСП/ПЕС 
- Има ли достатъчно ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ 
- Колко безопасни са пътищата ни и какво показа проверката на прокуратурата 
- Франция избира президент  

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Защо „Продължаваме промяната“ оттеглиха кандидата си за БНБ? Гост: Андрей Гюров – „Продължаваме 

промяната“ 
- Ще издържи ли коалицията след разногласията между партньорите? Гости: Андрей Райчев; Даниел Смилов 
- Как Филип Аврамов отговори на културния министър? 
- Кой ще спечели изборите във Франция? 
- Златните ни медалистки Боряна Калейн и Стилияна Николова 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Ще се разберат ли партиите в управляващата коалиция по спорните въпроси? Гости: Венко Сабрутев – депутат от 

„Продължаваме промяната“; Тошко Йорданов – „Има такъв народ“; Румен Гечев – депутат от „БСП за България“ 
- Какви са възможностите за извеждане на българските моряци от Мариупол? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 11 април 2022 г.  
София 

- От 09.30 часа в Дома на Европа (ул. "Георги С. Раковски" № 124) ръководителят на Представителството на 
Европейската комисия в България Цветан Кюланов ще даде технически брифинг за медиите във връзка с 
одобрението на Европейската комисия на плана на България за възстановяване и устойчивост 

- От 11.00 часа в зала № 3 на Националния дворец на културата държавният глава Румен Радев ще участва в 
церемонията по откриването на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към СУ „Св. 
Климент Охридски“ (INSAIT), в партньорство с двата най-големи технологични университета на Швейцария - 
Федералният технологичен институт в Цюрих и Политехнически университет в Лозана 

- От 11.00 часа на брифинг в зала 1 на Столичната община (ул. Московска 33), където председателят на СОС Георги 
Георгиев и представители на алцхаймер сдружения ще представят нова социална услуга на общината за 
предоставяне на проследяващи устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в 
проблеми с ориентацията и риск от загубване. Участие ще вземат и зам.-кметът по финанси и здравеопазване 
Дончо Барбалов, общинските съветници д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев  

*** 
Горна Оряховица 

- От 11.30 часа в Зала 1 на Общината ще се проведе встъпителна пресконференция по проект "Подобряване 
качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо 
гориво с алтернативни форми на отопление"  

*** 
Ловеч 

- В 09.00 часа заместник министър–председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов ще направи инспекция на АМ „Хемус“ при пътния възел на главен път Плевен–Ловеч. В 10.30 
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часа министър Караджов ще проведе работна среща с областния управител на област Ловеч – Виктор Стойчев, в 
Областната администрация  

*** 
Стара Загора 

- От 12.15 часа в сградата на Адвокатска колегия – Стара Загора, ул. „Пазарска " № 35, ет.2 ще се обобщят резултатите 
от проведената кръгла маса на тема „Ролята на правната помощ за координирането на защитата на жертвите от 
домашно насилие“  

*** 
Свищов 

- От 09.00 до 16.00 часа на територията на община Свищов ще бъде извършена профилактика и проверка на 
системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност, чрез задействането на 
сиренните уредби. Сирените ще бъдат задействани краткотрайно, само и единствено с цел проверка и 
профилактика 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Обаждане от Европа учтиво подсказа изход за БНБ, но Слави не отстъпва за Каримански 
в. 24 часа - Видеото на Атанасов стана сериал 
в. Телеграф - Инфлацията удря школския купон 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 27 от 231 часа в зала загубиха депутатите за празни приказки 
в. 24 часа - ТАСС е упълномощена да заяви: "Азов" плени "Царевна". МВнР: Пълен фейк 
в. Телеграф - Гюров се отказа от БНБ, ПП няма да подкрепи Каримански 
в. Телеграф - Иван Гешев пред NOVA NEWS: Връщаме се към нива на престъпност от 90-те 
в. Телеграф - Министърът на енергетиката Александър Николов: Токов удар със сметките не се очаква 
в. Труд - Блокирани са пътните ремонти 
в. Труд - БСП напуска властта, ако пратим оръжие на Украйна  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Пламен Димитров, президент на КНСБ: Токът за бита може да поскъпне 3,5 пъти заради плана за възстановяване 
в. Телеграф - Икономистът Мика Зайкова: Намалете ДДС на 20 стоки от първа необходимост 
в. Труд - Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, ексклузивно пред "Труд": Кризата разкри България като силен 
приятел, партньор и съюзник в НАТО  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще спре ли войната правителство - прокуратура, ако съдия може да разследва главния прокурор? 
в. Телеграф - Не всичко е фейсбук, министре! 
в. Труд - Какистокрация - управление на глупците 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

