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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Създаването на института INSAIT успя да обедини усилията на четири правителства 
Световен център за изкуствен интелект и информатика към Софийския университет беше открит вчера в столицата ни. Зад 
проекта застават като сътрудници два от най-престижните технологични института в Швейцария - тези в Цюрих и Лозана. 
Институтът е с име INSAIT и българското правителство ще го финансира със 170 милиона долара през следващите 10 
години. Инвеститори в проекта ще бъдат водещи компании като Amazon, Google и Deep Mind. 
Институтът има и голямата подкрепа на българския технологичен център. Държаният глава Румен Радев отбеляза, че 
създаването на Център за изкуствен интелект INSAIT обединява усилията на много правителства. 
"INSAIT постигна, на практика, невъзможното за българската съвременна политическа действителност. Успя да 
обедини усилията на четири правителства - две редовни, две служебни, които постигнаха единство в името на 
висока национална цел. И много важна приемственост. Ако създадем още няколко такива института, ще имаме и 
една много по-благотворна политическа среда в България. На добър час", каза президентът. 
България има потенциал и трябва да се развива като водещ изследователски и научен център в областта на високите 
технологии. Задачата не е лесна, изисква обединяването на много институции, на усилията на академичните среди и на 
цялото ни общество. 
INSAIT е блестящ пример как личност със своите дълбоки познания, професионален авторитет, визия за бъдещето и 
огромна енергия може да промени хода на историята не само за една страна, а за цял регион“, отбеляза държавният глава 
и изрази признателност за неуморния труд към проф. Мартин Вечев, създател на INSAIT и професор в Швейцарския 
федерален технологичен институт в Цюрих, водещ учен в света на компютърните науки и изкуствения интелект. 
 
√ Надежда Йорданова: България е крайно време да получи главен прокурор, който дължим на обществото 
С отстраняването на Иван Гешев от поста главен прокурор ще се реши обстоятелството, че България е крайно време 
да получи главен прокурор, който дължим на обществото, защитава правата на хората, а не ги нарушава и не се 
прикрива зад полицейско насилие. 
Това заяви правосъдният министър Надежда Йорданова на влизане на заседанието на ВСС. 
Министърът на правосъдието отговори на твърденията на главния прокурор, че разпространява неверни данни по медиите 
така: 
"Ако има неверни данни, моля да бъдат идентифицирани и посочени кои са те. Това, че министърът на правосъдието 
използва възможностите, които предоставят медиите, за да разяснява своята работа, мисля че е в неговите 
правомощия". 
Надежда Йорданова заяви, че влиза на заседанието на Пленума на ВСС, готова за дебат. 
На предишното си заседание съветът прие като допустими за разглеждане по същество 5 от посочените от правосъдния 
министър Надежда Йорданова основания и 3 частично. Едно беше отхвърлено като недопустимо. 
Сред приетите за разглеждане по същество основания са изявлението на Гешев във връзка с полицейското насилие по 
време на протестите от лятото на 2020 г., изявлението му, поставящо под съмнение случайното разпределение в съдебната 
система, както и бездействието по казуса "Осемте джуджета". 
След решение на Върховния административен съд ВСС ще трябва да разгледа и още едно искане за предсрочно 
прекратяване на правомощията на главния прокурор Иван Гешев - внесено от бившия служебен министър на правосъдието 
Янаки Стоилов. 
Съществува възможност двете искания да бъдат обединени и това да отложи днешното решение на Пленума. 
Надежда Йорданова коментира, че първо трябва да се види дали такова предложение ще бъде направено и после да се 
запознае с мотивите му. Тя допълни, че ще поддържа и другото искане за отстраняване на Гешев, внесено от Янаки 
Стоилов, но двете искания се намират на различен етап на разглеждане от ВСС. 
За отстраняване на главния прокурор са необходими минимум 17 гласа, които да подкрепят искането на правосъдния 
министър. 
По повод предстоящото окончателно приемане на промените в Закона за съдебната власт, които предвиждат закриване 
на специализираното правосъдие, Йорданова изрази увереност, че народните представители ще подкрепят най-добрите 
предложения. 
Правосъдният министър коментира и отправената заплаха към обвинител от Специализираната прокуратура. 
"Заплахата към всеки магистрат е сериозен въпрос, подхождаме с тревога и вземаме мерки за гарантиране на 
тяхната безопасна и спокойна работа. В конкретния случай мерките са още по-засилени", каза тя. 
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Йорданова допълни, че на 26 януари ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова е изпратила 
писмо до министъра на правосъдието с притеснения относно получени заплахи по електронната поща към прокурори. 
Още в началото на февруари са проведени среща с Дирекция "Охрана" и са обсъдени конкретни мерки. 
 
√ Министърът на земеделието: Протестите са политически, осигуряваме безпрецедентна помощ за сектора 
Тази година Министерството на земеделието осигурява безпрецедентна помощ за сектора като за целта държавата 
предоставя допълнителен ресурс от 182,5 милиона лева. Това заяви в "Денят започва" министърът на земеделието Иван 
Иванов. По думите му такъв ресурс не е отделян досега. 
Министърът на земеделието беше категоричен, че нито той, нито някой от заместниците му има намерение да подава 
оставка. Иванов определи протестите срещу него от страна на животновъдите като политически. 
"Политизацията на българското земеделие не е от полза на никого. Атаките срещу министерството са свързани с 
бившите управляващи и не могат да разклатят управлението. Ние имаме много задачи за подпомагане на 
българските фермери", каза Иван Иванов. 
Той отхвърли твърденията на протестиращите за 30% фалити в сектор животновъдство. Изтъкна, че напротив - тази година 
в министерството на земеделието има заявени по-голям брой животни в стопанствата, кандидатстващи за субсидия. Това 
по думите на министър Иванов значи, че секторът се развива. 
"Ако на протестиращите им бяха верни данните, щеше да има заявления за по-малко животни, а нямаше да растат. 
Фокусът ни е да подпомагаме малките и средни земеделци. Няма как помощта да е фокусирана върху 4-5 души", заяви 
Иван Иванов. 
България ще поиска от Европейската комисия да разработи нов механизъм за държавна помощ подобно на механизма за 
ковид помощта за земеделските стопани. 
В "Денят започва" министърът на земеделието Иван Иванов отрече твърденията за физическо спречкване между 
заместник-министрите Момчил Неков и Стефан Бурджев като изтъкна, че подобна информация до него не е стигала. 
"Някои хора имат сериозно чувство за хумор. Подобни слухове означават, че си вършим работата", каза Иванов. 
 
√ Кога ще получим първите плащания по Плана за възстановяване? 
Българският План за възстановяване и устойчивост, който Европейската комисия одобри, ще трябва да получи и 
положителната оценка на финансовия и икономически съвет, разясни ръководителят на представителството на 
Еврокомисията у нас Цветан Кюланов. 
Той отхвърли обвързаност между плана за възстановяване и преговорите за членство на Северна Македония в 
Европейския съюз. България е 23-ата държава с одобрен план, като страната ни е покрила 10 от 11 критерия. 
Важна стъпка преди получването на първите финансови траншове е изработването на общи правила между 
правителството и Европейската комисия за условията, по които ще се отчита прогресът. Това ще се случи в следващите два 
месеца. 
 

 
 
"Към момента очакваме към края на второто тримесечеие или началото на третото тримесечие на тази година да 
дойде първото искане за плащане от България към ЕК. Комисията ще има два месеца да се увери, че всички неща, които 
са заложени, са реално изпълнени. След това прави препоръка към една от структурите на съвета - икономически и 
финансов комитет, където държавите членки се събират и имат право също да задават своите въпроси за нещата, 
които не са ясни, не са сигурни или имат сигнал, че нещо не е съвсем наред. След това се прави самото плащане", 
обясни Цветан Кюланов. 
 
√ Българската агенция за инвестиции е с нов изпълнителен директор 
Богдан Богданов е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) със заповед на 
министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, съобщиха от Министерство на иновациите и растежа. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Богданов е бакалавър по финанси от ВУЗФ. Учил е в Университета Уест Честър в САЩ. Магистър по европейски бизнес и 
финанси от УНСС и Университета Нотингам Трент във Великобритания. Специалист по бизнес развитие с над 10-годишен 
опит. Работил е за български и чуждестранни компании с фокус в производства с развойна дейност и висока добавена 
стойност. Женен, с две деца. 
„Инвестициите и иновациите са фокус в мандата на правителството. Поставили сме си за цел да привличаме 
високотехнологични инвестиции, които да създават добавена стойност за цялото общество. БАИ има нужда от нова 
енергия и проактивна стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции“, коментира министър Лорер. 
Досегашният изпълнителен директор на БАИ Стамен Янев става съветник към политическия кабинет на министъра на 
иновациите и растежа, с ресор инвестиции. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев е на официално посещение в Португалия 
Президентът Румен Радев е на официалнo посещение в Португалия. Той ще се срещне с португалския си колега Марсело 
Ребело де Соуза, с когото ще обсъдят двустранните отношенията, както и теми от европейския дневен ред, сред които и 
ситуацията около Украйна. 
Двудневното официално посещение на българския държавен глава започва от Порто. Днес по обед президентът Румен 
Радев ще бъде посрещнат с официална церемония в сърцето на историческия център на града от португалския си колега 
Марсело Ребело де Соуза. 
Двамата президенти ще разговарят на четири очи. Очаква се да обсъдят задълбочаването на икономическите отношения 
между България и Португалия, сътрудничеството в сферата на туризма, както и в областта на образованието и културата. 
Във фокуса на разговорите ще бъдат и теми от европейския дневен ред - сред тях войната в Украйна и рисковете за 
сигурността в Европа, както и европейската перспектива на страните от Западните Балкани. 
Утре президентът ще бъде в Лисабон и ще се срещне с португалския премиер Антонио Коща и с председателя на 
парламента Аугущо Сантош Силва. В рамките на посещението държавният глава ще се срещне и с представители на 
българската общност. 
 
√ Отбелязваме Деня на авиацията и космонавтиката 
Денят на авиацията и космонавтиката - 12 април, ще бъде отбелязан в редица градове на страната с поредица от прояви. 
Институтът за космически изследвания и технологии на БАН отваря врати за гости, като ще има демонстрации с дронове 
на стационарен учебен тренажор, лекции за новите проекти на космическите изследвания. Ще бъдат представени 
българските постижения в областта на Космоса, а изложба показва скафандъра на летеца-космонавт Александър 
Александров.  
Музеят на авиацията в Крумово също отбелязва Деня на авиацията и космонавтиката с отворени врати и специална 
програма. 
Националният политехнически музей ще отбележи деня с демонстрация на храна за астронавтите. Ще бъдат показани и 
уреди и апаратура, създадени от български учени. 
В единственото Висше военновъздушно училище у нас „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия кръгла маса и изложба ще 
съберат в Долна Митрополия авиационни специалисти от цялата страна. 
Темата на кръглата маса, която е под патронажа на президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Румен 
Радев, е: „Състояние и перспективи за развитие на системата за авиационно образование в Република България“. 
„На Деня на космонавтиката и авиацията в Долна Митрополия ще бъде обсъждано състоянието, перспективите и 
развитието на авиационното образование в България. Всеки, който се занимава с авиационно образование, ще присъства 
на тази кръгла маса, за да начертаем насоките и пътищата за достигане на европейско ниво на образование в направление 
„Авиация“, заяви началника на училището бригаден генерал Юлиян Радойски. 
Ще бъде открита изложба от произведения на художника Николай Бебенов. 
Във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще посрещнат ученици от Плевен, които ще се запознаят с историята на училището и Центъра 
за авиационно и космическо наблюдение. 
 
√ Вицепрезидентът Илияна Йотова открива дискусия за транспорта на бъдещето 
"Транспортът на бъдещето - чиста енергия на справедлива цена". Това е темата на кръгла маса, която организират днес 
ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов и "Аутомотив клъстер 
България". 
Очаква се дискусията да открие вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Участниците в дискусията ще коментират принципите за въвеждане на електромобилите, необходимостта от 
изграждането на зарядни панели по пътищата, привличането на инвеститори и внедряването на успешни бизнес политики 
и практики, сред които зелените инвестиционни стимули. 
Целта е да бъде стимулиран диалогът между изпълнителната, законодателната власт и бизнеса за предприемането на 
реформи и изпълнението на мерки, които произтичат от задълженията на страната ни по изискванията за декарбонизация 
и постигане на въглеродна неутралност на ЕС до 2050 година. 
В дискусията се очаква да се включат министри, депутати, представители на браншови организации и на 
неправителствения сектор. 
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√ Министър Събев ще представи визия за развитие на обществения транспорт 
Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще представи днес визията за развитие на обществения 
транспорт в периода 2022 - 2027 г. 
От автобусния бранш ще посочат проблемите в сектора, съобщи председателят на Конфедерацията на автобусните 
превозвачи Магдалена Милтенова. 
"Проблемите, които сме поставяли в годините, продължаваме да поставяме, не са се променили, това са 
нерегламентираните превози на пътници, липсата на дофинансиране на сектора, липсата на пътникопоток в момента, 
липсата на кадри", каза тя. 
"Това са проблеми, които ние поставяме от години, които продължават да търсят своето решение, така че ние очакваме 
да има конкретни мерки, които да бъдат предприети, така че този бранш да може да оцелее в ситуацията, в която се 
намира, особено в условията на високата цена на горивата и всичко, което се случва в момента в страната", 
продължи Магдалена Милтенова. 
Организатори на събитието са Министерството на транспорта и съобщенията, Конфедерацията на автобусните превозвачи, 
Европейският транспортен клъстър и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата. 
 
√ Закриване на спецправосъдието влиза за окончателно обсъждане в комисия на НС 
Промените в Закона за съдебната власт, които предвиждат закриване на специализираните съд и прокуратура, влизат за 
окончателно обсъждане в правната комисия на Народното събрание. 
Повече от месец и половина след внасянето от Министерски съвет промените стигат до второ четене в ресорната комисия 
и се очакват да влязат още тази седмица за окончателно гласуване и в пленарната зала. 
Законодателната инициатива е обединяваща за управляващата коалиция. 
В законопроекта има две ключови изменения, а именно - закриването на специализираните съд и прокуратура и 
отпадането на кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет - коментира правосъдният министър Надежда 
Йорданова. 
"Това са първи ключови стъпки в съдебната реформа. И по двата въпроса има постигнат широк обществен консенсус - 
специализираното правосъдие показа, че то е неефективно, не отговори на очакванията на обществото, с които беше 
създадено, а що се отнася до кариерните бонуси - бяха като награда, фактът, че си бил във ВСС не може да служи като 
трамплин, за да заемеш по-висока позиция в съдебната власт." 
Според ГЕРБ обаче със закриване на специализираното правосъдие се поставят под риск висящите тежки наказателни 
дела. 
Между двете четения на промените в закона за съдебната власт най-голямата опозиционна група в парламента предлага 
отмяна на преустановяване на дейността на специализираните съд и прокуратура и запазване на подсъдността на 
Специализирания наказателен съд за дела, свързани с организирани престъпни групи. 
БСП и "Продължаваме промяната" са внесли предложения, свързани с уреждане на кадровия статут на съдиите, 
прокурорите и следователите, които към датата на влизането в сила на закона заемат длъжността съдия прокурор или 
следовател в специализираното правосъдие. 
Социалистите предлагат преназначаването им в равни по степен съдилища и прокуратури, а "Продължаваме промяната" 
предвиждат връщането им на заеманата преди избора длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско 
ниво на орган на съдебната власт. 
 
√ Държавата пое нов дълг за 500 млн. лева под формата 3,5-годишни книжа 
Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа бе поет от Министерството на финансите. 
Този път бе преотворена емисия от книжа със срочност три години и половина (книжа с падеж на 17 май 2025 г.), а 
постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,88%. 
С тази емисия общата нова задлъжнялост от началото на годината става милиард и половина лева. 
Общият размер на подадените поръчки на днешния дългов аукцион достигна 752,35 млн. лв., което съответства на 
коефициент на покритие от 1,50 пункта. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни точки (доходността по 
дълговите книжа на България е с 0,65% по-висока от тази на немските книжа), като на предходния аукцион за същата 
емисия, проведен през месец март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни 
точки. 
На предходния аналогичен аукцион на 14-ти март обаче беше постигната по-ниска среднопретеглена доходност от 0,55% 
и по-високо ниво на покритие от 1,93 пункта. 
Най-голямо количество ДЦК на аукциона в понеделник придобиха пенсионни фондове - 56,2%, следвани от банките – 
33,58%, гаранционни фондове – 5,0%, застрахователните дружества – 1,1%, инвестиционни посредници – 0,12%,  и други 
инвеститори – 4,0%. 
Преди седмица министерството отхвърли всички поръчки за 10-годишни книжа. 
 
√ Работодателите в България планират разрастване на персонала си 
Работодателите планират да увеличат значително своя персонал в следващите няколко месеца. Това показва изследване 
на Българската конфедерация по заетостта. Секторите, в които плановете са най-оптимистични, са „информационни 
технологии”, „производството” и „аутсорсинг”. 
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"Двойно повече компании планират да разширят екипите си до края на септември в сравнение с предходната половин 
година. 6% прогнозират намаляване на работната сила, а 33 на сто ще запазят своя персонал. В София търсенето на нови 
служители ще бъде най-активно, следват Пловдив, Бургас и Варна.  
Пазарът на труда никога не е бил толкова силно конкурентен, смята председателят на Конфедерацията Надя Василева и 
обяснява, че качествените служители не търсят само адекватното заплащане, но и значими социални придобивки и 
гъвкави работни модели, както и стабилна фирмена култура. Изследването е проведено сред близо 1 100 компании от 5 
региона в страната  и 12 индустриални сектора. 
 
√ Засилени проверки на БАБХ преди Великден 
Дежурни инспектори ще има в цялата страна, сигнали могат да се подават и на горещ телефон 
Интервю на Веселина Миланова с д-р Татяна Николова от БАБХ 
Преди Великден Българската агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки в обекти за производство и 
търговия с хранителни продукти. Проверките ще продължат до 8 май. 
По време на празниците ще има дежурни служители на Агенцията по храните в цялата страна, а гражданите ще могат да 
подават сигнали както на регионално ниво, така и на сайта на БАБХ и на горещия телефон 0700 122 99, съобщи за БНР д-р 
Татяна Николова. 
„От миналата седмица в страната са направени 702 проверки и сме установили само един случай, в който неправилно се 
съхраняват яйца за консумация.“  
Агнешкото месо носи здравна маркировка, напомни д-р Николова. 
„Когато става дума за месо с произход България – тя е в син цвят. Тази здравна маркировка се намира на етикетчето, когато 
храната е опакована. Червеният печат означава, че месото не е с произход България.“ 
Всяко месо от трети страни влиза с ветеринарен сертификат, уточни д-р Николова. 
„Препоръчваме на българските потребители да купуват месо от регламентирани обекти.“ 
Относно призива на фермери да се купува директно от фермите, за да се подпомогне родното животновъдство, експертът 
коментира, че „си носим риска за купуване на месо, което е без ветеринарен преглед“. 
Повечето яйца с български произход не са с бяла черупка, посочи д-р Татяна Николова. 
Боите за яйца са с разрешени оцветители, допълни тя. 
„Пуснатите на пазара бои за яйца са безопасни.“ 
Козунаците и пресните зеленчуци също ще бъдат проверявани преди празниците. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Георги Проданов: Оптимист съм, че правителството ще оцелее 
Интервю на Веселина Миланова с Георги Проданов 
"Оптимист съм, че правителството ще оцелее, не толкова заради това, което се случва, колкото за все по-видимото 
нежелание някой друг да поеме управлението". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма 
"Хоризонт" политологът и преподавател в Департамент "Политически науки“ в Нов български университет Георги 
Проданов: 
"Аз не виждам друга конфигурация, която в момента би била възможна и вероятно една част от възможностите за изход 
от сегашните напрегнати междукоалиционни проблеми е с подкрепата на партиите, които за момента са в опозиция. С 
оглед на това, което преди седмица бившият премиер Бойко Борисов направи - забрани ГЕРБ да иска оставка и вот на 
недоверие на правителството, мисля, че нещата отиват в тази посока. Поне за известно време ще има удържане на 
сегашното състояние, макар и нестабилно". 
"Не съм оптимист колко и в какъв формат би успяла да оцелее най-голямата партия след последните избори – 
"Продължаваме промяната“, съответно и по какъв начин би продължила съществуването си партията на господин 
Трифонов", добави още политологът. 
Цялото интервю с Георги Проданов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Йордан Иванов: Бедата с къщите за гости трябва да я плати България, не европейският данъкоплатец 
Усвояването на европари трябва да изкарва на пазара реален продукт, казва юристът 
Интервю на Веселина Миланова с Йордан Иванов 
Единственият начин да бъдат връщани пари от „къщите за тъщи“ е чрез наказателно преследване. Това мнение изрази 
пред БНР юристът Йордан Иванов от ДСБ, който е областен управител на Пловдив. 
Усвояването на евросредствата за къщи за гости в огромната му част е съвършено законно, отбеляза Иванов.  
„Всичко, което взривява тъканта на обществото – че става въпрос за роднини на политици, за фиктивно прекарване на 
обороти през търговски дружества, които притежават частни домове, за да могат собствениците просто да имат хубав дом 
за живеене с европари – за тази поредица от безумия, която взриви тогава обществото, е необходима наказателна 
отговорност. От административно гледище всичко е съвършено законно“, коментира Йордан Иванов в предаването 
„Преди всички“. 
При създаването на рамката за усвояването на европари държавата не е направила така, че да може да идентифицира и 
разграничи на административно ниво групата на съвестните бенефециенти от злоупотребяващите, които симулират 
извършване на дейност, смята юристът. 
Според Йордан Иванов „цялата тази беда“ трябва да я плати България с републиканския си бюджет, а не всички 
европейски данъкоплатци. 
В предаването „Преди всички“ Иванов очерта своята визия за решаване на проблема с евросредствата: 

https://bnr.bg/post/101630658
https://bnr.bg/post/101630629/georgi-prodanov-optimist-sam-che-pravitelstvoto-shte-ocelee
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„Не да се прави лов на вещици, не да изпадаме в точката и запетаята, а да се изгради рамка, насочена към това усвояването 
на европари да влече след себе си ефективност за пазара – реален продукт да се изкарва на пазара. А не да гледаме 
безумни инвестиции – стадиони за по 15 милиона в населени места, където жителите са по-малко от седалките на 
стадиона.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Борел: Няма споразумение в ЕС за санкции срещу руския петрол 
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел 
заяви, че външните министри на ЕС не са постигнали съгласие по време на тяхната среща в понеделник относно санкции 
срещу руския петрол. 
Той обаче повтори, че "нищо не може да се изключи" и че блокът ще продължи да обсъжда следващия пакет от мерки, 
като в същото време отбеляза "асиметричният шок“, пред който са изправени различните държави членки както по 
отношение на енергията, но също така и по отношение на настаняването на украински бежанци. 
Борел също така настоя, че руските военни са виновни за недостига на храна в световен план. 
"Русия провокира глад в света и нека да спре да обвинява за това налаганите санкции", каза той, обяснявайки, че руските 
военни сили бомбардират украинските складове за пшеница и че има "голям брой кораби", превозващи селскостопански 
износ, които не могат да напуснат украинските пристанища. 
 
√ Ускоряване на германската инфлация през март до 40-годишен връх от 7,3 на сто 
Германската годишна инфлация се ускори през март до 40-годишен връх от 7,3% с оглед на рязкото поскъпване на 
природния газ и на минералните петролни продукти след руската инвазия в Украйна, показват окончателни неревизирани 
данни на немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през март с 2,5% спрямо предходния месец, докато инфлацията на 
годишна база се ускори до 7,3% от 5,1% през февруари, достигайки най-високо ниво от есента на 1981 година, когато също 
имаше силен ръст на цените на минералните петролни продукти в резултат на първата война в Персийския залив между 
Ирак и Иран. 
След началото на руската инвазия в Украйна на 24-и февруари, цените на природния газ и минералните петролни продукти 
се увеличиха значително и оказаха значително влияние върху високия темп на инфлация. Допълнителни фактори за 
растящата инфлация през текущия месец бяха и проблемите с веригите на доставки, причинени от коронавирусната 
пандемия, както и значителното увеличение на цените на енергийните продукти нагоре по веригата на икономическия 
процес, посочва Destatis. 
 

Графика на месечната инфлация в Германия (спрямо година по-рано) 

 
 
Повишението на цените е отчетено най-вече за енергийните продукти, но и за други стоки и услуги в резултат на текущите 
кризи. "В допълнение към пандемията Covid-19, руската война срещу Украйна също оказва значително влияние върху 
темпа на нарастване на цените в Германия, особено при нафтата, моторните горива и природния газ, както и на някои 
хранителни продукти“, каза д-р Гьорг Тийл, президент на Федералната статистическа служба. 
Цените на стоките нараснаха общо с 12,3% от март 2021 г. до март 2022 г. , като цените на енергийните продукти през март 
2022 г. надвишиха нивото от същия месец на предходната година с цели 39,5%. Цените на нафтата за отопление се 
повишиха повече от два пъти (скок със 144,0%). Значително повишение имаше и при цените на моторните горива (+47,4%) 
и цените на природния газ (+41,8%). Повишението на цените и на останалите енергийни продукти значително надвишава 
общия темп на инфлация, като например цените на твърдите горива се повишиха с 19,3% и на електроенергията със 17,7%. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през март с 2,5% спрямо февруари, като растежът ѝ на годишна база се ускори до 7,6% от 5,5% месец по-рано. 

https://bnr.bg/post/101630621
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Цените на храните нараснаха с 6,2% през март 2022 г. в сравнение със същия месец на предходната година. Потребителите 
трябваше да плащат повече, особено за хранителни мазнини и масла (повишение на цените със 17,2%, включително на 
слънчогледовото олио, рапично масло и други подобни, които скочиха с 30%) и за пресни зеленчуци (повишение с 14,8%). 
Значително покачване на цените, освен на енергията и храните, бяха регистрирани и за кафеените продуктите (+8,9%) и 
превозните средства (+8,2%, включително на употребяваните леки автомобили, чиято цена скочи с 23,9%). Цените на 
нетрайните потребителски стоки се увеличиха с 16,7%, а на стоките за дълготрайна употреба - с 4,3 на сто. 
 
√ US санкции за експремиера на РСМ Никола Груевски 
САЩ налагат санкции на 7 души от Западните Балкани с мотива, че са „сериозна заплаха за регионалната 
стабилност“.  Санкционираните са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония. 
Според Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, това означава, че на тези 
хора е забранено да влизат в САЩ, техните активи са блокирани, а на гражданите на САЩ  е забранено да работят с тях. 
От Северна Македония сред санкционираните е бившият премиер Никола Груевски, осъден за  корупция, но получил 
убежище в Унгария. В списъка е и бившият шеф на контраразузнаването Сашо Миялков, за когото Министерството на 
финансите казва, че е обвинен в участие в схема за изборни манипулации и незаконно подслушване на политици, съдии и 
журналисти. 
От Албания санкционираните са бившият депутат Акиф Ракипи и медийния магнат Юли Ндроки, които са обвинени в 
изнудване. 
В списъка е също Светозар Марович, последният президент на Сърбия и Черна гора и заместник-председател на 
Демократическата партия на социалистите в Черна гора до 2015 година, когато е арестуван по обвинения в корупция, 
свързани със строителни проекти. Той се признава за виновен, но след това бяга в Сърбия, където живее и в момента. 
Правителството на Черна гора иска екстрадицията му от Белград от 2019 г. 
В списъка са и още Асим Сарайлич, депутат в парламента на Босна и Херцеговина, и бившият главен прокурор на страната 
Гордана Тадич. 
 
√ Унгария възнамерява да плаща газа си в рубли 
Унгария възнамерява да плаща за руски газ в евро през Газпромбанк, която ще конвертира плащанията в рубли, за  да 
изпълни новото изискване на руския президент Владимир Путин. Това заяви външният министър на Будапеща Петер 
Сиярто, цитиран от Ройтерс.  
Според него, по този начин Унгария няма да наруши санкциите, наложени на Москва, като в същото време ще си осигури 
доставки на газ. 
Европейската комисия заяви по-рано, че държавите, които са сключили договори за плащане на синьото гориво в долари 
или евро, трябва да се придържат към тях.  
Говорител на Европейската комисия заяви, че ЕС ще следи внимателно всички възможни действия за заобикаляне на 
наложените на Русия санкции заради войната в Украйна.  
Въпреки заплахата на Владимир Путин, че ако газът не се заплаща в рубли, може да спре доставките, председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Общността няма намерение да се съобразява с указа на руският 
президент. 
 
√ Нехамер след срещата с Путин: Офанзивата в Източна Украйна се подготвя в огромен мащаб 
След срещата си с руския президент Влаимир Путин в Москва, австрийският канцлер Карл Нехамер заяви, че не е настроен 
оптимистично след разговора, в който се е опитал да намери решение за край на конфликта в Украйна или хуманитарни 
решения за цивилните, предава "Ройтерс". 
"Офанзивата в Източна Украйна очевидно се подготвя в огромен мащаб", заяви Нехамер на пресконференция в Москва 
след срещата си с Путин. 
Tой посочи, че е провел "пряк, открит и труден" разговор с президента Владимир Путин в Москва при първото посещение 
в Кремъл на европейски лидер след началото на инвазията на Русия в Украйна преди шест седмици. 
Нехамер е разговарял с руския президент в продължение на 75 минути, съобщиха служители на австрийската канцелария. 
Срещата се проведе без присъстващи съветници на място извън Москва. 
"Това не беше приятелско посещение. Току-що дойдох от Украйна и видях със собствените си очи неизмеримите 
страдания, причинени от руската агресивна война“, каза австрийският канцлер в изявление, публикувано след 
приключването на преговорите. 
Пътуването на Нехамер предизвика ужас сред европейските съюзници, които се опитваха да подчертаят изолацията на 
Кремъл, особено след като доказателствата за руски зверства в Украйна се увеличават. 
Нехамер обаче сподели, че е казал на Путин, че няма съмнение, че са били извършени военни престъпления от руски сили 
и че всички виновни трябва да бъдат държани под отговорност. 
Той каза пред репортери по време на брифинг за пресата, че е информирал Путин, че отговорните за военните 
престъпления в украинския град Буча и няколко други места в Източна Украйна ще бъдат съдени в Международния съд. 
Според него Путин твърди, че украинските власти не са успели да запазят отворени хуманитарните коридори, както беше 
договорено по-рано, и че украинските сили стоят зад цивилните смъртни случаи в град Буча близо до Киев. 
В същото време австрийският президент отбеляза, че Путин има напълно противоположна оценка за ситуацията в Украйна 
в сравнение с позицията на Европейския съюз и предупреди, че е неизбежно цивилните украинци да пострадат още повече 
с разрастването на сблъсъците. 
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Австрийският канцлер отново призова Русия да прекрати войната и заяви, че е казал на руския президент, че сега няма 
начин "да спечели" конфликта. 
"Също така казах на президента Путин недвусмислено, че санкциите срещу Русия ще останат в сила и ще продължат да 
бъдат затягани, докато хората продължават да умират в Украйна. ЕС е по-обединен от всякога по този въпрос“, добави той. 
Русия ще си сътрудничи с Червения кръст, заяви още Нехамер и посочи, че ще информира цялостно колегите си лидери от 
ЕС за подробностите от пътуването си след завръщането си във Виена тази вечер. 
Австрийският канцлер също така подчерта, че е важно лидерите на Европейския съюз да поддържат контакт с руския 
президент Владимир Путин и да обсъдят ситуацията в Украйна. 
 
√ Великобритания проверява дали Русия е употребила химическо оръжие в Мариупол 
Великобритания се опитва да провери съобщенията, че Русия е използвала химическо оръжие при атака срещу обсадения 
украински град Мариупол, съобщи външният министър Лиз Тръс. 
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да използва химическо оръжие срещу страната 
му, но не посочи дали това е ставало до момента. 
Русия струпва десетки хиляди военни в опит да засили офанзивата си в източната част на Украйна, заяви украинският 
президент Володимир Зеленски. Предупреди, че Москва може да използва химическо оръжие в страната му.  
Необходимо е петролно ембарго срещу Русия, подчерта Зеленски, като призова за поредните строги санкции. 
Украйна не разполага с оръжията, които са й нужни, за да спаси Мариупол, който руските въоръжени сили са на път да 
превземат, каза още Зеленски. 
"Не сме готови да се откажем от страната си и вече дадохме много жертви. Ще отстояваме територията си, докато можем". 
Представител на местните власти в Мариупол написа в Телеграм, че не може да потвърди съобщенията за химическа атака 
в града, които се появиха вчера. Битката за контрола върху ключовото пристанище продължава. 
Заместник-кметът Сергей Орлов опроверга съобщенията, че боеприпасите на украинските части са на привършване и че 
те се подготвят за "последна битка". 
Лидерът на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин заяви, че неговите сили контролират 
пристанището на Мариупол и на свой ред отправи обвинения срещу украинските сили: 
"Територията на Донецката народна република е подложена на ежедневен обстрел от въоръжени формирования на 
Украйна. Под обстрел са жилищни квартали на Донецк и други градове и страда цивилното население." 
По-рано руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Москва няма да спира военната си операция за следващите 
кръгове от преговорите за мир, както направи през февруари. Руската страна обвинява Запада за това, че преговорите не 
напредват и отрича да е извършила военни престъпления по време на офанзивата си в Украйна. 
Украинският вицепремиер Ирина Верешчук съобщи, че вчера през хуманитарните коридори са евакуирани над 4300 души. 
По думите ѝ над 1000 цивилни и повече от 700 военнослужещи са задържани в затвори в Русия или от проруски 
сепаратисти. Русия твърди, че осигурява всичко необходимо на военнопленниците, съгласно международното право. 
Разговорът на руския президент Владимир Путин с австрийския канцлер Карл Нехамер е бил "непродължителен", 
съобщиха от Кремъл. Канцлерът посочи, че най-важното му послание към Путин е било за край на войната в Украйна, тъй 
като по време на военни действия има само губещи и от двете страни.  
 
√ Русия няма да спира заради преговорите бойните действия в Украйна 
Русия няма да спира военната си операция в Украйна за следващите кръгове от преговорите за мир, заяви руският външен 
министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс". Според първия дипломат на Москва няма основание Русия да не продължи 
преговорите с Украйна, но за целта няма да прекратява военните действия, както направи през февруари. 
Според руската страна преговорите не напредват толкова бързо колкото би ѝ се искало и Москва обвинява Запада за 
забавянето.   
Междувременно украинските части се подготвят за "последна битка" за контрола върху пристанищния град Мариупол, а 
руските войски продължават да се прегрупират, като се очакват нови бойни действия на изток. 
 
√ Стотици хиляди висококвалифицирани работещи напуснаха Русия след инвазията в Украйна 
Стотици хиляди професионални работници, много от които млади, напуснаха Русия след нейното нахлуване в Украйна, 
ускорявайки изселването на бизнес таланти и допълнително застрашавайки икономиката, насочена към западните 
санкции, съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитирайки неотдавнашни проучвания. 
Тези, които напускат страната, включват технически работници, учени, банкери и лекари, според проучвания, икономисти 
и интервюта с емигранти. Те заминават за различни държави, включително Грузия, Армения и Турция. Очаква се те да 
бъдат последвани от още. 
Проучване от средата на март на "OK Russians", организация с нестопанска цел, която помага на хората да напуснат 
страната, изчисли, че около 300 000 работещи руснаци са напуснали от началото на войната, започнала в края на февруари. 
Въпреки че не са налични точни изчисления на броя на хората, напускащи Русия, някои икономисти са стигнали до подобни 
заключения относно мащаба на "изтичането на мозъци". Според руската статистическа агенция "Росстат" около 500 000 
души вече са били напуснали Русия през 2020 г. 
"Хората, които или напускат, или планират да напуснат, са високообразовани и като цяло млади“, каза Елина Рибакова, 
зам.-главен икономист в Института за международни финанси (IIF). "Това е вашата (руската) най-продуктивна част от 
работната сила, която изчезва", допълни тя. 
Преди дни Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) прогнозира, че руската икономика ще се свие с 10% 
тази година, докато по-рано вчера Световната банка заложи на спад на БВП на Русия с около 11% в резултат на западните 
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финансов санкции. СБ обаче представи и по-негативен сценарий, отразяващ по-нататъшни сътресения в цените на 
суровините и загуба на доверие на финансовите пазари, предизвикани от ескалация на войната в Украйна, който може да 
доведе до свиване на руския БВП с 20 на сто. 
 
√ Япония одобри допълнителни санкции срещу Русия 
Правителството на Япония е одобрило въвеждането на допълнителни санкции срещу близо 400 души и 28 организации от 
Руската федерация заради ситуацията около Украйна. Това се казва в изявление, публикувано на сайта на японското 
външно министерство, цитирано от ТАСС. 
Сред тях са депутати на Държавната дума, както и главнокомандващите военно-морските, сухопътните и военно-
въздушните сили. В списъка са и близки на руския президент и руския външен министър. 
Активите на "Сбербанк" и "Алфа банк" се замразяват от 12 май. Въвежда се и забрана за нови инвестиции в Русия, които 
от същата дата могат да се правят само със специални разрешения, уточняват от РИА "Новости". 
 
Икономически живот 
 
√ Пазарът на труда: между високата безработица и липсата на работна ръка 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
През последните две години българският пазар на труда претърпя резки и крайни промени – от бързия ръст на 
безработицата в началото на Covid-19 кризата и ограничителните мерки, до откриването на много нови работни места и 
връщането към недостиг на работна ръка само година по-късно. В настоящия текст ще опитаме да представим различните 
фази, през които премина трудовият пазар както на национално ниво, така и в избрани региони. 
За тази цел ползваме кривата на Бевъридж, която съпоставя коефициента на безработица с броя на свободните работни 
места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от 
бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско 
търсене на труд, периодите на икономически растеж  – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно 
висока конкуренция за работници. 
Особен случай е когато има ръст на безработицата, съчетан с повишаване в броя на свободните работни места отнесен 
към размера на работната сила. В такъв случай най-вероятно налице е значително несъответствие между потребностите 
на работодателите от нова работна сила и уменията и квалификациите на безработните, което говори за по-дълбоки 
структурни проблеми на пазара на труда отвъд влиянието на икономическия цикъл. 
За изчисляването на кривата на Бевъридж в периода между януари 2020 г. и февруари 2022 г. ползваме месечните данни 
от бюрата по труда, предоставяни от Агенция по заетостта, които позволяват проследяването на влиянието на въвеждането 
и отпускането на ограничителните мерки и рязкото влошаване на общия икономически климат. 
 

 
 
Кривата на Бевъридж за последните две години демонстрира ясно, че от гледна точка на пазара на труда кризата може да 
бъде разделена на няколко етапа. С въвеждането на първоначалните ограничения върху социалния и стопанския живот 
през март 2020 г. безработицата се увеличава с почти 3 пр.п. до 9% от работната сила, но равнището на свободните работни 
места остава почти непроменено на ниво от 20 хиляди – или 6-6,5 на хиляда работоспособни. С други думи, дори и в 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Job_vacancy_and_unemployment_rates_-_Beveridge_curve
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периода на рязко покачване на икономическата несигурност работодателите като цяло не свиват търсенето си на работна 
ръка. Лек спад на търсенето на труд има чак през зимните месеци с въвеждането на втората вълна ограничителни мерки, 
като най-ниското му равнище е отчетено през декември 2020 г. – с 4,82 свободни работни места на хиляда работоспособни. 
Равновесната точка, в която коефициентът на свободните работни места надминава безработицата идва през февруари 
2021 г., като в хода на годината се наблюдава обичайната сезонна динамика. Търсенето на труд се повишава в летните 
месеци с активизацията на туризма и земеделието, и съответно се свива през есенните и зимните месеци, като 
същевременно коефициентът на безработица спада под предкризисните си нива, до 4,7 – 4,9% през есента на 2021 г. С 
други думи, потвърждава се изводът, че Covid-19 и ограниченията (поне на ниво национална икономика) са довели до 
моментен шок на пазара на труда, ефектите от който обаче на практика изчезват с нормализирането на стопанския живот. 
Повод за притеснение е обаче голямата „ножица“ между безработицата и търсенето на труд – тя е най-вече знак за 
структурни разминавания между уменията на безработните и търсените служители. 
 

 
 
Регионалното сравнение, представено на графика 2 илюстрира различните процеси във взаимодействието между 
търсенето и предлагането на труд на под национално ниво. Примерите са избрани заради различната им динамика. Докато 
Бургас и Благоевград бяха сред областите, най-сериозно засегнати от първоначалния удар на пазара на труда и 
продължават да се възстановяват от него, то Видин е областта с най-слаби показатели в цялата страна, а столицата – най-
силният и гъвкав пазар на труда в цялата икономика. 
Подобно на останалата част от страната, Благоевград претърпява бързо покачване на безработицата в хода на първите 
ограничения – до 14% през април-май 2020 г. За разлика от други области обаче безработицата остава висока през целия 
разглеждан период и не пада под 8%. Въпреки това търсенето на труд се покачва постоянно, като се задържа на 20 
свободни места на хиляда работоспособни през цялото лято на 2021 г. Това е особено притеснителен знак за 
средносрочното развитие на регионалния пазар на труда – видимо местният бизнес изпитва особено висок глад за кадри, 
но от своя страна безработните в областта не са в състояние да задоволят такова високо търсене (или условията на труд не 
отговарят на изискванията им). 
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Бургас е интересен казус от гледна точка на силното влияние на сезонната динамика на заетостта. В резултат коефициентът 
на безработица в нея се влияе относително по-слабо от ограниченията през пролетта на 2020 г, като пикът на 
безработицата достига 8,8% през април 2020 г.;  за сравнение през януари 2021 г. нивото вече е 7,3%. Търсенето на труд 
обаче се изменя значително, като през 2020 г. в традиционно най-активния месец май преди началото на летния сезон 
има едва 11,5 свободни места на хиляда работоспособни, на фона на 22 на 1000 само година по-късно. Това демонстрира 
от една страна зависимостта от туризма, но от друга навежда на извода, че пониженото търсене на труд, съчетано с ниска 
безработица, най-вероятно е знак за цялостното отпадане на значителен брой трудоспособни от пазара на труда. 
В същото време Видин остава встрани от общата динамика, а влиянието на кризата в областта е слабо, с ръст на 
безработицата от 14,5 през януари до 16,5 през май 2020 г. и постепенен спад до малко над 11% към края на 2021 г. През 
целия период обаче търсенето на труд е значително по-ниско от предлагането, като пикът му достига за кратко 11 свободни 
работни места на 1000 трудоспособни през ноември 2021 г., но през повечето време гравитира в порядъка 5-7 на 1000. 
Това от своя страна означава, че големите проблеми на регионалния пазар на труда са структурни и далеч предхождат 
пандемията, най-вече по линията на слаба предприемаческа активност и инвестиции, което обуславя и ниското търсене 
на труд на работна сила. 
Столицата е диаметрално противоположен пример. При нея безработицата успява за много кратко време – единствено 
през май, юни и декември 2020 г. – да достигне или надхвърли търсенето на труд. И в тази криза обаче софийският пазар 
на труда ясно демонстрира, че е най-гъвкавият и адаптивният в страната, като още в края на 2021 г. безработицата се свива 
до „естествено“ ниските си нива от 1,5%, което се съчетава с високо търсене на труд (предвид големия размер на местната 
икономика) от 5-7 свободни работни места на 1000 трудоспособни. 
В заключение, прегледът на търсенето и предлагане на труд в кризисната година и последвалия период на възстановяване 
показва по-скоро кратък шок, последван от възстановяване на предкризисните позитивни тенденции в заетостта и 
недостига на работници. Част от регионалните пазари на труда обаче страдат от структурни проблеми и разминавания в 
уменията, разрешаването на които ще е сред важните предизвикателства пред привличането на инвестиции и 
повишаването на стандарта на живот по места. 
 
√ Световната банка намали рязко прогнозата за растежа на България, не изключва да има и още 
Продължаващата война в Украйна провокира преразглеждане на прогнозите за растеж в световен мащаб, като ръстът на 
БВП на България през 2022 г. е ревизиран на 2,6% – с 1,2 процентни пункта спрямо предходната ни прогноза. Това се 
посочва в доклада за пролетната прогноза на Световната банка в частта й за България, именуван „Война в региона“. 
Изтъква се, че войната в Украйна е вторият голям шок за две години, който предизвиква икономическо свиване в региона 
на Европа (докладът визира регионите на Европа и Централна Азия, б.р.), като прогнозата за производството през 2022 г. 
е свиване с 4,1% – два пъти по-рязко от рецесията от пандемията от COVID-19 през 2020 г. 
За България рисковете остават актуални и вероятно ще последват по-нататъшни ревизии надолу в случай на 
продължителен военен конфликт или нови Covid вълни на фона на ниските нива на ваксиниране у нас. Освен това 
забавянето на одобрението на националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми за фондовете 
на ЕС (2021-2027) застрашава правителството, изтъкват от Световната банка. 
Коментира се, че планираното от кабинета значително увеличаване на публичните инвестиции през 2022 г., допълнително 
подкопава перспективите за растеж. Отбелязва се, че в средносрочен план се очаква растежът да бъде подхранван от 
финансирани от ЕС публични инвестиции и да се подобри настроенията на частните инвеститори относно скоросрочната 
перспектива за влизане в еврозоната. 
Ускоряването на вътрешната инфлация от края на 2021 г. вероятно ще остане в сила поне през първата половина на 2022 
г., тъй като инфлацията на цените на енергията и храните се влошава от продължаващата война в Украйна. Това ще доведе 
до по нататъшна ерозия на покупателната способност, вероятно увеличаване на бедността и по-високи фискални разходи, 
ако текущите мерки в подкрепа на бизнеса и лицата се удължават след първото тримесечие. Прогнозата на банка е за 9,3% 
годишна инфлация за 2022-ра, която ще намалее до 3,4% пред следващата година. 
Отбелязва се, че вносната инфлация на цените на петрола с нейните вторични ефекти е била ключовият фактор за 
инфлационния скок, като се обръща внимание, че от средата на декември регулираните цени на електроенергията, 
отоплението и водата са били замразени до края на март 2022 г., което частично смекчава инфлационния шок за 
домакинствата. 
Бизнесът от своя страна получава държавни субсидии за разходите за електроенергия от октомври 2021 г., което поддържа 
много фирми на повърхността въпреки скока на цените на енергията. Очаква се субсидиите за цените на електроенергията 
да бъдат фискално неутрални, тъй като ще се финансират от печалбите на държавната атомна електроцентрала, се допълва 
в долклада. 
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Като цяло, посочвай той, проектобюджетът за 2022 г. предполага, че фискалната политика ще се отклони от 
консервативната позиция, спазвана през последните две десетилетия. Фискалният дефицит вероятно ще надхвърли плана 
на правителството за 4,1% от БВП, тъй като последният се основава на доста оптимистична официална прогноза за растеж 
от 4,8%. 
Спонсорирана от правителството програма за настаняване на разселени украински граждани също ще има 
Тежест върху разходите ще има и правителстветата програма за подпомагане на бежанците от Украйна. 
„Положително е, че политическата криза, която доминира в националния пейзаж от началото на 2021 г., беше 
преодоляна, след като четиристранна коалиция пое властта след изборите на 14 ноември 2021 г. Има големи 
очаквания новото правителство да предприеме структурни реформи в редица области, включително съдебната 
система и контрола на корупция“, изтъкват още от СБ. 
Авторите на доклада коментират още, че високите нива на неравенство ограничават достъпа до ключови обществени 
услуги, което не позволява хората да избягат от бедността и водят до постоянно високо неравенство в доходите. Бедността 
и неравенството се подсилват от неадекватността в насочването, покритието и отпускането на средства от системата за 
социално осигуряване, ограничавайки нейната роля като преразпределителен механизъм и фискален стабилизатор. 
Темпът на сближаване към средните нива на доходи в ЕС е по-бавен от този, наблюдаван в други нови членки на ЕС, а 
България продължава да се нарежда на последно място по отношение на БВП на глава от населението по ППС в ЕС, с 55 
процента от средното за ЕС през 2020 г. 
Икономическият растеж и сближаването със средните нива на доходи в ЕС в регионите – вариращи между 24 процента от 
средното за ЕС в Силистра до 120 процента в София през 2019 г. – са все по-неравномерни, увеличавайки различията в 
страните. В резултат на това някои райони се обезлюдяват с бързи темпове, като първите резултати от преброяването от 
2021 г. показват най-бързия спад на населението между преброяването от 1985 г. насам, с 11,5 процента спрямо 2011 г. до 
6,52 млн. души. 
Докладът констатира още и значителната емиграция от началото на преходния период, водена от големи разлики в 
доходите и търсенето на по-добро качество на живот, е основният фактор за бързата загуба на население в България. 
 
√ Климатичният доклад: на кръстопът сме, губим време, сега или никога 
Анализ на France 24, в превод на Георги Саулов… 
Междуправителствената експертна група по климатичните промени (МЕГКП) публикува последната част на своя шести 
доклад. Целта му е да се определят възможностите за намаляване на темпа за увеличаването на температурите. Те са ясни, 
липсва политическата воля, казват експертите. Въглеродните емисии трябва да достигнат своя връх след три години и да 
се задържат на прага на „оцеляването“, който е глобално затопляне от 1,50. 
Още един доклад на МЕГКП? 
Ако не се занимавате с този проблем, вече е добър знак, че сте чували да се говори за него. Не е само съвпадението, че 
трансферът на Лионел Меси в ПСЖ, станал в същия ден, в който се появи първата част на доклада (10.08.2021 г.) или 
нахлуването на руската армия в Украйна станало четири дена преди появата на втората част (28.02.2022 г.) – винаги 
въпросът за климата е бил оставян на заден план в медийното пространство. 
За съвременната климатология този доклад, всяка част на който съдържа няколко хиляди страници, представлява свещена 
книга. Той предупреждава на всеки 6-8 години за увеличаването на климатичните промени. Предишният датира от 2014 
г., като между двата доклада бяха публикувани специални доклади по конкретни теми (за последиците от глобално 
затопляне с 1,50 през 2018 г.; за засушаването и пустеещите земи и за океаните през 2019 г.) 
Първата част на шестия доклад от август обрисува картината на местата с най-големи климатични промени и различните 
сценарии за тяхното по-нататъшно развитие – от катастрофични до по-малко лоши. Втората част разглежда последиците 
върху обществото и възможностите за приспособяване: светът е засегнат неравномерно от засушаванията, наводненията, 
покачването на нивото на водите и всички други последици от глобалното затопляне. Третата част се съсредоточава върху 
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решенията за неговото намаляване и предотвратяването на последствията. През второто шестмесечие на 2022 г. всичко 
това ще бъде обобщено в нов документ. 
По-оптимистични нотки 
За изготвянето на третата част бяха мобилизирани 278 учени и стотици сътрудници, които проучиха и обработиха 18 000 
вече съществуващи изследвания. Този огромен труд е дело на учените, но той е предназначен за тези, които вземат 
политическите решения. Правителствата на държавите членки на МЕГКП го обсъдиха посредством десетки хиляди 
коментари (60 000 само по третата част) и в крайна сметка го приеха. Тази част на доклада бе одобрена (макар и 
мъчително) с единодушие в неделя вечерта, въпреки че се очакваше това да стане два дена по-рано. Безпрецедентно 
отлагане, което обаче, според един от авторите на доклада, е добър знак, защото означава, че правителствата гледат 
сериозно на проблема. 
Рядък случай е, че докладът отбелязва няколко обнадеждаващи моменти. Първо: въглеродните емисии продължават да 
нарастват – през 2019 г. те са 54% повече в сравнение с 1990 г. и с 12% повече в сравнение с 2010 г. Но темпът на тяхното 
увеличаване непрекъснато спада – от 2,1% за периода 2000-2009 г. на 1,3% за периода 2010-2019 година. 
МЕГКП посочва също така „провеждането на повече политики в полза на намаляването на емисиите“: „Това позволи 
предотвратяването на емисии, възлизащи на няколко гигатона въглеводороден еквивалент“ и благоприятства 
„увеличаването на инвестициите в по-малко замърсяващи технологии и инфраструктури“. 
В доклада на МЕГКП се казва също, че за периода между 2010 и 2019 г. драстично са намалели разходите за 
производството на слънчева енергия (85%), на енергията от ветрогенератори (55%) и на литиево-йонни батерии (85%). 
Благодарение на това, както и балогдарение на натиска на общественото мнение, значително се е увеличил техният 
капацитет – на фотоволтаиците – със 170% и на ветрогенераторите – със 70% през 2019 г. в сравнение с 2015 година. 
Въпреки този впечатляващ ръст обаче, техният дял в общото световно производство на електроенергия възлиза едва на 
8%. 
„Аз съм окуражен от действията, предприети от множество страни по проблемите на опазването на климата“, 
казва президентът на МЕГКП И Хьо Сънг. Той смята, че ако използваните инструменти се прилагат в по-голям мащаб „те 
биха могли да доведат до значително съкращааване на въглеродните емисии“. 
Но светът върви към своята гибел, ако не реагира адекватно 
Този напредък се проявява неравномерно в отделните отрасли и региони, се казва в доклада. Но тези няколко позитивни 
моменти не могат да компенсират все по-тревожните констатации в него. Ние все още не сме на правилния път. Даже 
напротив. „Поетите ангажименти в областта на климата ще доведат до повишаване на емисиите с 14%. Повечето 
от най-големите замърсители не предприемат действия дори за спазване на иначе не особено щедерите си 
обещания“, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутиреш при публикуването на доклада. „Някои правителства и 
директори на предприятия казват едно, а правят нещо съвсем друго. Казано просто – те лъжат“, продължи той, като 
определи като „притеснителен“ новия доклад на МЕГКП относно възможноастите за ограничаването на затоплянето. 
МЕГКП предупреждава, че без засилване на политическите мерки въглеродните емисии ще продължат да се увеличават. 
Пикът на емисиите би трябвало да бъде достигнат преди 2025 г., след което те трябва да се намалят с 43% до 2030 г. в 
сравнение с 2019 г., за да се запази границата от 1,50С. Ако нарастването продължи и след това, живакът може да достигне 
3,20С през 2100 година. Това би било истинскси кошмар. „Сега или никога“, предупреждава Джим Скеа, един от 
ръководителите по съставянето на доклада. 
Освен това темпът на финансирането за постигането на целите, поставени в Парижкото споразумение „остава твърде 
бавен“, констатира докладът. Ако то се е увеличило с 60% между 2013 и 2020 г., ръстът му започва да спада след 2018 г. 
Отпуснатите средства са между три и шест пъти по-малки, от тези, които трябва да бъдат, за да се ограничи затоплянето 
до 20С. Държавните и частните разходи за производството на изкопаеми енергоносители са по-големи от предвидените за 
приспособяване и намаляване на климатичните промени. Сега би било по-евтино да се инвестира в дългосрочна 
перспекстива, отколкото след това да се ликвидират щетите. „Инвестициите днес ще бъдат определящи за следващите 
години“, казва Франк Льокок, един от авторите. 
Краят на енергийните изкопаеми 
Третата част на доклада се съсредоточава върху възможните пътища за смекчаване на климатичните промени. 
Смекчаването, това са мерки и действия, които от една страна ограничават емитирането на газ в атмосферата, а от друга – 
намаляват неговото присъствие в нея. Това означава да се използват по-малко енергийни изкопаеми и да се прибягва до 
различни методи, „включително и изкуствени“, за улавяне на въглерода. 
Всички прогнозни модели за ограничаване на затоплянето, било то до 1,50С или до 20С, изискват „бързи“, „дълбоки“ и 
„незабавни“ мерки за намаляване парниковите газове във всички сектори, предупреждават учените. 
За да се поддържа границата на затоплянето от 1,50С, трябва да бъде напълно прекратено използването на въглища, а това 
на петрол и газ съкратено съответно с 60% и 70% до 2050 г. в сравнение с 2019 година. „Почти половината от произведената 
електроенергия трябва да е от невъглеродни или нисковъглеродни източници“, настояват от МЕГКП. Реализирането на 
тази цел изисква значително намаляване и на другите газове и най-вече на метана, който е по-силен от СО2. Те трябва да 
бъдат намалени с 45% до 2050 година. 
Съхрняване на въглерод, повече умереност в градския живот… 
Преминаването към един неутрално въглероден свят не може да стане без участието на всички отрасли. Защото всички 
произвеждат емисии: през 2019 г. 34% от тях се падат на битовото потребление, 24% – на промишлеността, 22% – на 
селското стопанство, горското стопанство и обработката на почвите, 15% –  на транспорта, 6% – на строителството. 
Най-големи промени трябва да претърпи енергийният сектор: намаляване на използването на изкопаеми суровини, 
развитие на източници с по-малки емисии и по-добро съхранение и ефикасно използване на енергията. 
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„Все по-жизненоспособни ще стават електроенергийни системи, захранвани преобладаващо от възобновяеми източници“, 
отбелязва докладът и припомня, че вече някои региони функционират изцяло с енергия от възобновяеми източници. Но 
свързването на цялата енергийна система с възобновяемите източници е другото „предизвикателство“. За да стане това, 
докладът изброява широк набор от решения: съхраняване на електроенергията, биогорива, хидроенергетика, 
интелигентни мрежи за пренос, управление на потреблението на електроенергия… 
За да се осъществи нискокарбоновия енергиен преход, МЕГКП допуска, и това е най-изненадващата част на доклада, 
използването на технологии за улавяне и съхранение на въглерод, без обаче да го препоръчва изрично (експертите 
подчертават, че това не е задача на доклада). Тези рецепти все още не се приемат единодушно, защото не са се доказали 
в практиката и балансът ползи-рискове не е все още установен. Една от тези технологии е отстраняването на въглеродния 
диоксид, което МЕГКП определя като „неизбежно“. 
„Ако мястото за геологическото съхраняване е правилно подбрано, се смята че СО2 може да бъде трайно изолиран от 
атмосферата“, твърди МЕГКП. Допълнително това би позволило „де си използват по-дълго време останалите енергийни 
изкопаеми. Но реализирането на геоложкото улавяне и съхранение на въглерода се сблъсква с технологични, 
икономически, институционни, екологични и социо-културни пречки. За това е необходима политическа воля, по-голяма 
обществена подкрепа и технологични иновации“. 
На преден план се извежда и ролята на градовете като източник на „допълнителни възможности за по-голяма енергийна 
ефективност“. През 2019 г. газът отделен пряко от сградите и косвено от бетона и желязото на конструкциите е бил 12 Гт 
въглеводореден еквивалент, твърди групата експерти и смята, че 61% от тези емисии могат да бъдат „намалени“. Как? 
Чрез по-малко енергоемки конструкции, електрификация на транспортната мрежа, намаляването на разстоянието до 
работното място, увеличаването на зелените площи и т.н. 
За първи път цяла една глава е посветена на „възможностите за лични ограничения“, както казват изследователите, или 
иначе казано по-голяма умереност в поведението на отделния човек: използване на велосипеди, на повече плодове и 
зеленчуци, по-малки разхищения. „Трябва да разполагаме с политики, инфраструктури и технологии, за да направим 
възможни промени в нашия начин на живот и поведение. Това крие голям неизползван потенциал“, казва Прайдарши 
Шукла, един от съпредседателите на тази работна група. 
Накрая „целта за бърза и значителна декарбонизация на икономиката не е несъвместима с общественото развитие. 
Но това изисква определени политики“, като се има предвид въпросът с различията между страните и в рамките на 
отделните страни по вижданията за климатичната политика. „Колкото повече чакаме, толкова по-трудно и по-скъпо ще 
става“. 
„Ние сме на кръстопът“, заключава И Хьо Сънг. „Решенията, които вземаме сега могат да осигурят едно добро 
бъдеще. Ние разполагаме с инструментите и необходимите знания, за да ограничим затоплянето“. 
 
3e-news.net 
 
√ Габриел: INSAIT трябва да бъде платформа за създаване на нобелови лауреати 
България създаде Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, привлече десетки милиони 
инвестиции от наши и световни IT компании 
Новосъздаденият вчера Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) трябва да бъде 
превърнат в платформа за създаване на нобелови лауреати. Такъв призив към създателите и ръководството на новата 
научноизследователска и развойна структура отправи българският еврокомисар Мария Габриел, която отговаря за 
иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Тя отбеляза, че откриването на такъв институт 
в България е изключително силен момент и този проект има много по-голям шанс да успее, защото е базиран на 
обединението, защото е прагматично-визионерски. Също така той бележи реализацията на идеята на проф. Мартин Вечев 
с наука и иновации България да бъде лидер на регионално, европейско и световно ниво, отбеляза Габриел. 
Тя подчерта, че дори и първият човек, с когото тя е работила в ролята си на еврокомисар – проф. Жан-Пиер Бургиньон 
(доскоро председател на Европейския съвет за научни изследвания – бел.ред.), й е обърнал внимание, че с проф. Вечев 
наистина е необходимо да се работи, да се обърне внимание на идеята му за създаване на INSAIT и тя да бъде подкрепяна. 
„И фактът, че днес с нас е настоящият председател на Европейския съвет за научни изследвания проф. Мария Лептен 
говори много за подкрепа, за сътрудничество, за ценности и принципи, които науката олицетворява“, подчерта 
българският еврокомисар. 
Тя пожела на проф. Вечев с опита на Европейския съвет за научни изследвания, на водещите политехнически институти в 
Швейцария в Цюрих и Лозана да превърнат INSAIT платформата на Източна Европа за нобелови лауреати. Габриел изрази 
и специална благодарност към швейцаарското правителство, към посланика на страната у нас Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, 
които, заедно с проф. Мартин Вечев, са били моторът на този проект. „Вашите аргументи за още една конкретна стъпка 
напред в доброто ни сътрудничество с Швейцария, за подкрепата за талантите и стратегическото позициониране чрез 
такъв институт, бяха убедителни и зареждащи. Сигурна съм, че те са били и в основата му, както и на последвалата 
интензивна работа с министрите от предишното правителство Томислав Дончев и Красимир Велчев, а сега с проф. Николай 
Денков и Даниел Лорер. Сигурна съм, че този институт може да бъде превърнат в успех. Защото той има статут, структура, 
организация, бюджет за 10 години напред, сътрудничество и експертиза от водещи институти от Европа и света. Това е 
солидната основа, на която днес се стъпва. И тя е солидна, защото е носител на обединение и предвидимост, което е важно 
послание“, каза Габриел. 
Тя благодари и на президента Румен Радев и на премиера Кирил Петков за подкрепата, която са оказали за създаването 
на INSAIT. Габриел допълни, че е много важно да се отбележи изключителността на деня на началото на този институт, но 
също толкова важно е да се набележат стратегическите цели пред него в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. 
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Тя изрази готовност и обеща, заедно с екипа си, да допринесат за това да има още по-голям обмен на идеи да бъдат 
създавани още партньорства в INSAIT. Паралелно с това тя посочи, че от ключово значение в краткосрочен план е 
ръководството на института да продължи да работи по утвърждаване на дейностите му, те да бъдат популяризирани, да 
има критична маса от приятели, защото на първо време само имената ще работят за INSAIT и те могат да направят така, че 
той да заработи както за техните имена, така и за тези на бъдещите таланти, нобелови лауреати, успешни ръководители 
на компании и т.н. 
„INSAIT може и трябва да се конкурира в световната шампионска лига на научните институти. Той може да бъде в центъра 
на цяло поколение нови и дълбокотехнологични иновации, които да гарантират позицията на Европа като световен лидер 
в тази област“, каза Габриел. И допълни, че е щастлива да отбележи, че тя и проф. Вечев споделят визията INSAIT да бъде 
водещата фабрика за „еднорози“ в Източна Европа. 
Българският еврокомисар отбеляза, че в средносрочен план ще бъде много важно институтът да привлече допълнителни 
публични и частни източници на финансиране, водещи учени и иноватори в света. В тази връзка тя се ангажира да даде 
видимост за INSAIT на европейско ниво – чрез Европейския иновационен съвет, чрез Европейския институт за иновации и 
технологии, чрез програмата Хоризонт „Европа“. Габриел изрази и увереност, че INSAIT ясно ще заяви присъствие на 
картата на научните инфраструктури от световно ниво и пробивните технологии, които се подкрепят от тях. „Защото с 
върхови постижения и достъп до тях, а това е, което предлага INSAIT, амбицията за лидерство в науката и иновациите ще 
придобие конкретно измерение на магнит, привличащ най-добрите таланти и инвеститори към Източна Европа“, подчерта 
българският еврокомисар. 
По отношение на дългосрочната перспектива пред новия институт, тя отбеляза, че той е основата на една нова и 
иновационна екосистема в лицето на България в Европа, която ще гарантира, че иновациите ще бъдат движеща сила за 
бъдещето на българската и европейската икономики и общества. В тази екосистема наука, иновации, образование, 
индустрия и полза за обществото ще вървят ръка за ръка. Според думите й такава екосистема се създава от ново поколение 
учени и иноватори. „България заслужава своя INSAIT, защото с него дава заявка за нова епоха за науката и иновациите в 
Европа“, подчерта още Габриел. 
Основен инициатор и двигател за създаването на INSAIT е проф. Мартин Вечев, който в момента е професор и 
преподавател и ръководител на Лабораторията по сигурни, надеждни и интелигентни системи в политехническия 
университет ETH Zurich. Създаването на института е негова 20-годишна мечта, за която работи през цялото това време, а 
през последните няколко години усилено, за да я постигне. Той се ангажира и с бъдещото развитие на INSAIT, като поема 
поста председател на Надзорния съвет. Проф. Вечев е носител на редица международни награди, включително на 
наградата “Джон Атанасов” за 2009 г. за постижения в областта на компютърните и информационните технологии. Освен 
високо ценен кадър в сферата на високите технологии, той също е предприемач, а зад гърба си има създадени 3 успешни 
високотехнологични стартъпа. 
INSAIT е създаден в партньорство с два от водещите технологични университети в света – швейцарските ETH Zurich и EPFL. 
Институтът е структуриран като специално звено към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и се радва на сериозна 
правителствена подкрепа и помощ от IT бизнеса. Инвестициите от страна на технологичния сектор в проекта се равняват 
на 20 млн. лв., начело с българската IT компания SiteGround, която самостоятелно инвестира 12 млн. лева в подкрепа на 
създаването на института и следващите 10 години. С големи инвестиции зад инициативата застават и световните 
технологични гиганти Google и DeepMind, които заделят 6 млн. лева, както и Amazon Web Services със 7 млн. лв. Към тях 
трябва да се прибавят и индивидуални лидери от българската IT индустрия с обща инвестиция от 1 млн. лв. 
Основната цел на INSAIT е да се превърне в платформа, която да привлече у нас световните лидери и известните имена в 
сферата на високите технологии и изкуствения интелект от САЩ, Израел, Швейцария и др., които да ръководят и съветват 
центъра според най-добрите практики. Така до тях ще имат достъп младите български учени и иноватори, които ще могат 
да се учат и обменят опит с най-големите имена в технологичната наука и индустрия. Платформата е отворена за всеки 
желаещ, който може да кандидатства и да стане част от нея. Идеята е в нея да могат да се включват не само студенти и 
докторанти, но и деца още от ученическа възраст. 
„Такива институти по света са туптящото сърце на държави и икономики като САЩ, Израел, Швейцария. Водят ги кум 
технологичен напредък, създават най-добрите учени, предприемачи, инженери, там се правят научните открития. Тези 
институти привличат и най-големите инвестиции в света. В тях се работи за събирането на талантливите хора и 
инвеститорите на едно място. Такава среда искам да създадем в България“, отбеляза проф. Вечев. Той допълни, че това е 
първият такъв институт не само у нас, но и в цяла Източна Европа. Но също така е и прецедент, защото е успял да привлече 
инвестиции както от държавата, така и от български компании и световни технологични лидери още преди да е започнал 
дейност. 
Синергията, която създава INSAIT между държавата, два от най-престижните технологични университети и световните 
лидери в IT сферата, отбеляза и премиерът Кирил Петков. Той подчерта, че институтът ще се води от световноизвестни 
учени – българи и чужденци, идващи от най-добрите университети в САЩ, Израел и др. Петков отбеляза, че целите 
на INSAIT са България да стане едно от най-добрите места в света за компютърните науки и изкуствения интелект. А по този 
начин страната ни ще привлече най-големите компании от тази сфера в света, които да отворят свои центрове у нас. Като 
подчерта, че Google, Amazon и DeepMind вече са инвестирали в INSAIT. Премиерът допълни, че чрез този институт 
България ще си върне обратно най-талантливите умове.  
Петков отбеляза, че правителството твърдо застава зад INSAIT и ще инвестира по 10 млн. долара в него през всяка от 
следващите 10 години. Той посочи института и като пример как трябва да се финансират такива начинания, отбелязвайки 
как освен държавата, в него инвестират също и местни IT компании, както и световни технологични лидери. „Само, когато 
частният сектор и държавата инвестират заедно, могат да се родят идеи, да се постигнат резултати, които са конкурентни 
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на световно ниво. Този модел на финансиране създава мост между науката и бизнеса. Които, подкрепяни от държавата, 
могат да се развиват успешно и да подобрят качеството на живот у нас“, каза още Петков. 
„Има събития, които променят историята. И днес имаме привилегията да участваме в едно такова събитие“, отбеляза от 
своя страна президентът Румен Радев. И допълни, че зад такива събития стоят хора, а INSAIT е блестящ пример как една 
личност със своите дълбоки познания, професионален авторитет, визия за бъдещето и огромна енергия може да промени 
хода на историята и то не само за една страна, а за цял регион. Поради което България дължи огромна признателност на 
проф. Вечев. 
Но въпреки това Радев определи създаването на INSAIT като никак не лесна задача, която е изисквала обединяването на 
много институции и усилията на академичните среди и цялото общество. Най-същественото постижение на 
инициативата INSAIT, според думите на президента, обаче е, че е постигнала невъзможното за българската политическа 
действителност – обединяването на усилията на 4 наши правителства – две редовни и две служебни, които са постигнали 
единство и приемственост в името на една висока национална цел. Радев отличи и подкрепата на българските 
представителства в европейските институции, както и правителството на Швейцария, което въпреки забавянето на втория 
етап от Българо-швейцарската програма, е съдействало за създаването на INSAIT. 
“INSAIT е един от малкото примери за приемственост, който се отнася до бъдещето на страната ни“, отбеляза и министърът 
на иновациите и растежа Даниел Лорер. Той подчерта още, че ако искаме младите хора да останат в България, трябва да 
има с какво да ги задържим тук, с какво да могат да създават и развиват кариери, да се привличат млади учени и то не 
само от България, но и от целия свят. Именно така в България ще дойдат и големите компании. Лорер отбеляза още, че 
държавата трябва да подкрепя не само INSAIT, но и други подобни инициативи в сфери като биотехнологиите и 
медицината, които също са много ценни и имат огромен потенциал, поради което трябва да се създават условия и за 
тяхното развитие. Министърът подчерта, че следващата мисия на правителството ще е да представи INSAIT и пред 
Европейската комисия, която не е свикнала да вижда реализацията на такива проекти точно у нас. 
 
√ „Булгаргаз“ предлага цената на газа за месец май да бъде 150.11 лв. за MWh 
„Булгаргаз“ предлага цената на газа през месец май да бъде 150.11 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), 
става ясно от внесеното в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление на дружеството. 
Това представлява увеличение с 5.27 % спрямо одобрената за месец април цена от 142.59 лв. за MWh. 
В същото време дружеството  прогнозира цена на газа от 148.63 лв. лв. за MWh за месец май 2022 г., което при 
утвърждаване на посочената стойност за месец май от 150.11 лв. за MWh би трябвало да е минимално понижение. 
„В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че 
прогнозната цена на природния газ за м.юни 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за 
регулиране на цените на природния газ, е 148,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 75.99 EUR/MWh, 
изчислена по фиксинга на БНБ“, се казва в съобщението. 
От дружеството уточняват, че прогнозната цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите 
компоненти към 11.04.2022 г.“ 
„За сравнение, цените на европейските газови пазари за доставка през м.юни на 11.04.2022 г. са в приблизителен размер 
от 103.50 EUR/MWh“, посочват от „Булгаргаз“. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м.юни 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 
01.06.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31.05.2022 г. 
Припомняме, че председателят на КЕВР Станислав Тодоров предложи прогнозната цена да се прави в по-къс срок, но за 
това са необходими нормативни промени. 
 
√ Повишение с 14.14%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 383.99 лв. за MWh с ден за доставка 12 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 383.99 лв. за MWh и обем от 86 590.30 MWh с ден за доставка 12 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение със 14.14 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 386.65 лв. за MWh, при количество от 46 354.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 235.60 MWh) е на цена от 381.32 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа) 
Борсата стартира при средна цена от 375.97 лв. за MWh и количество от 3330.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 - 04 часа – 270.71 лв. за MWh ( 3291.8 – 3268.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 544.52 лв. за 
MWh при количество от 3393.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 08 часа – 525.69 лв. за MWh (3631.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 328.21 лв. за MWh при количество от 3414.1 MWh. 
Спрямо стойността от 336.41 лв. (172.00 евро) за MWh за 11 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 12 април 2022 г. се повишава до 383.99 лв. за MWh (увеличение с 14.14 %) по данни на БНЕБ или 196.33 евро за 
MWh, според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 754.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 367.72 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 
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АЕЦ     34,42%   2110.05 
КондензационниТЕЦ   34,39%   2107.92 
ТоплофикационниТЕЦ   5,78%   354.46 
ЗаводскиТЕЦ    2,12%   129.95 
ВЕЦ     3,82%   234.34 
МалкиВЕЦ    3,12%   191.13 
ВяЕЦ     8,26%   506.58 
ФЕЦ     7,32%   448.61 
Био ЕЦ      0,76%    46.84 
Товар на РБ        4579.73 
Интензитетът на СО2 е 350g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на борсовите цени на електроенергията за вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 196,33 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 264,45 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори вчера сегмента „Ден напред“ при цена от 196,33 евро/мвтч за базова 
енергия. Това сочат данните на борсата за 12 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 197,69 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 194,96 евро/мвтч. Най-високата цена от 278,41 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената между 
2 ч и 4 ч тя ще бъде 138,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 237,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 12 април ще бъде 264,45 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 130,72 гвтч. Максималната цена ще бъде 375,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 13 ч и тя ще бъде 225,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 12 април е 202,51 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 197,69 евро/мвтч. Най-високата цена от 278,41 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 
ч и тя ще бъде 147,63 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 83 576,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 12 април на Словашката енергийна борса е 202,25 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 278,71 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 147,63 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 185,39 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 268,78 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 103,32 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 12 април е 203,39 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
202,26 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 62 020,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 268,78 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 147,63 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 184,59 евро/мвтч на 12 април. Пиковата цена ще бъде 172,36 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 479 804,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 268,78 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 100,01 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно понижения в ранната търговия в 
понеделник, след като нарастващата доходност по облигациите накара някои инвеститори да се отдръпнат от 
технологичните акции, а оспорваната надпревара между Еманюел Макрон и Марин льо Пен при първия тур на 
президентските избори във Франция предизвика волатилност на местния пазар, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 14,07 пункта, или 0,18%, до 7 655,49 пункта. Технологичният индекс 
SX8P се понижи с 1,70%. 
Немският показател DAX записа спад от 65,43 пункта, или 0,46%, до 14 418,24 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се понижи с 14,07 пункта, или 0,18%, до 7 655,49 пункта. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 46,28 пункта, или 0,71%, до 6 594,5 пункта. При преброени 97% от бюлетините от 
първия тур на президентските избори във Франция действащият държавен глава Еманюел Макрон получава 27,6% 
подкрепа срещу 23,41% за Льо Пен. 
В последно време френските акции се представят по-слабо, тъй като инвеститорите включиха в ценообразуването 
възможността за победа на Льо Пен, която обещава повече протекционизъм, съкращаване на данъците и национализация 
на предприятия. От началото на април CAC 40 се е понижил с 1,7%. 
„Не очаквам френските фондови пазари да се възстановят, докато не мине балотажа на 24 април. Очакваме голяма 
волатилност и търговия с ограничен обхват“, каза Матьо Рашетер от Julius Baer. 
На пазара се отразяват и очакванията ЕЦБ да повиши лихвите в отговор на рекордно високата инфлация в ЕС. 
Паричните пазари ценообразуват повишаване със 70 базисни пункта на лихвите до края на годината, докато в петък 
очакванията бяха за увеличение със 65 базисни пункта. 
Акции на финландския производител на гуми Nokian Tyres поевтиняха с 12,14%, след като компанията заяви наложени от 
Европейския съюз санкции срещу Русия ще окажат значително влияние върху производството му. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в петък, докато инвеститорите се подготвят 
за затягането на паричната политика на Федералния резерв, предаде Си Ен Би си. 
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Промишленият индекс Dow Jones напредна със 137,55 пункта, или 0,4%, до 34 721,12 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи със 11,93 пункта, или 0,27%, до 4 488,28 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq отчете спад от 186,3 пункта, или 1,34%, до 13 711 пункта.S&P 500 и Nasdaq регистрираха седмичен спад 
от 1,72% и 3,86%, а Dow падна с 0,28%. 
Движенията на пазарите в петък дойдоха на фона на промяната в тона на Федералния резерв, който сигнализира, че ще 
предприеме по-агресивни действия срещу инфлацията. 
„Не става непременно въпрос за някакво „положително“ събитие или втурване на купувачи към пазара, но за момента 
лошите новини са напълно усвоени и сега пазарът чака следващите данни“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge. 
„Все още сме на мнение, че нищо сериозно не се е случило тази седмица, освен забележките на членът на Управителния 
съвет на фед Лаел Брейнард. Движенията през последните няколко дни бяха в резултат на тези коментари“, добави той. 
След големите губещи в петък бяха компаниите от технологичния сектор, чиито акции поевтиняха на фона на  очакванията 
за увеличение на лихвите, които ще ограничат интереса върху сектора, привличат инвеститори с обещанията за големи 
бъдещи печалби. Цените на книжата на производителите на чипове Nvidia и Micron, които изпитват затруднения заради 
проблемите с доставките и опасенията от предстояща инфлация, се понижиха съответно с 4,50% и 1,42%.  Акциите на Tesla, 
Alphabet и Apple поскъпнаха с 3%, 1,91% и 1,19%. 
Цената на книжата на Robinhood се понижи с 6,88%, след като Goldman Sachs понижи рейтинга се за акциите на 
приложението за борсова търговия 
Секторите на здравеопазването и основните потребителски стоки напреднаха през седмицата, тъй като инвеститорите се 
насочиха към дефанзивните акции със стабилни печалби. Цените на книжата на  Merck и UnitedHealth Group се повишиха 
съответно с 1,01% и 1,6*%. 
Междувременно компании от финансовия сектор като JPMorgan Chase и American Express се възстановиха, заличавайки 
някои от загубите, натрупани по-рано през седмица. Акциите на двете фирми поскъпнаха съответно с 1,83% и 0,72%. 
Инвеститорите чакат началото на сезона на отчетите за последното тримесечие, които ще започне тази седмица. Стартът 
ще даде JPMorgan в сряда. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo ще представят отчетите си в четвъртък. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в понеделник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 164,28 пункта, или 0,61%, до 26 821,52 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 84,72 пункта, или 2,61%, до 3 167,13 пункта., докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 69,32 пункта от стойността си, или 3,333%, завършвайки сесията при ниво от 
2 011,45 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 663,71 пункта, или 3,03%, до 21 208,3 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 7,29 пункта, или 0,275, до 2 693,1 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна със 7,2 пункта, или 0,1%, до 7 485,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 5,02 пункта, или 0,80%, до 622,53 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,12%, до 144,64 пункта. 
BGTR30 изтри 3,35 пункта от стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 733,42 пункта. BGREIT напредна с 0,12 пункта, 
или 0,07%, до 177,34 пункта. 
 
√ Повишаването на лихвите на ЕЦБ изглежда неизбежно 
Членовете на Европейската централна банка може да са на различно мнение за това как да трябва да се реагира в отговор 
на войната в Украйна, но все по-голяма част от тях вече виждат с нужда от повишаване на лихвените проценти, пише 
Блумбърг. 
Въпреки руската инвазия в Украйна, която застрашава възстановяването на икономиката на еврозоната от пандемията от 
COVID-19, представителите на ЕЦБ смятат за по-притеснителен ефектът на конфликта върху цените на енергията. 
Протоколите от мартенското заседание на ЕЦБ показват, че все още има различия между членовете на ЕЦБ по отношение 
на това кога и как точно да бъдат предприети действия, след като инфлацията в Еврозоната вече е близо 4 пъти по-висока 
от целевото ниво от 2%. Трудно обаче може да се намери човек, който да е в опозиция на нормализирането на паричната 
политика. Икономистите и трейдърите вече очакват повишение на лихвите преди декември, с което да бъде сложен край 
на близо 9-годишния период без промени на лихвените проценти. 
„На този етап разумните хора може да не са на едно мнение по отношение на всички данни, но всеки вижда, че 
нормализирането на паричната политика трябва да се случи. Въпросът е само каква трябва да бъде скоростта и размерът 
на мерките“, каза Дирк Шумахер, икономист в Natixis във Франкфурт, 
Никой не очаква тези решения да дойдат по време на тазседмичната среща на ЕЦБ. В петък Goldman Sachs се присъедини 
към паричните пазари с прогноза, че първото увеличаване на лихвите ще се случи през септември. 
На срещата през март, според протоколите на ЕЦБ, са били представени „различни възгледи“ за това колко устойчива ще 
се окаже инфлацията, след като тя достигна рекордните 7,5% през миналия месец. 
Някои членове на ЕЦБ предупредиха за изоставане при справянето с цените, докато други казаха, че предприемането на 
„смели стъпки“ може да наруши доверието във валутния блок 
Ръководителят на Бундесбанк Йоахим Нагел и шефът на нидерландската централна банка Клаас Кнот, които са сред най-
агресивниe членове на ЕЦБ, предпочитат мерките да бъдат предприети по-рано, отколкото по-късно. Техните колеги от 
Австрия, Белгия и Словения искат две повишения на лихвите през 2022 г., първото от които да е през септември. 
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Други са по-предпазливи. Ръководителят на италианската централна банка Игнацио Виско каза в средата на март, че 
прогнозите, публикувани от ЕЦБ само седмица по-рано (които няма да бъдат актуализирани до юни) вече може да са 
остарели поради влошаващата се перспектива. 
Главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн каза, че войната може да изисква промени в политиката в двете посоки, докато 
членът на Управителният съвет на централната банка Фабио Панета предупреди, че ако борбата с инфлацията се остави 
само на ЕЦБ, това ще доведе до големи разходи на обществото, настоявайки държавните разходи да облекчат тежестта 
върху най-засегнатите от кризата. 
 
√ Русия ще прекрати емитирането на държавни облигации до края на 2022 г. 
Русия ще прекрати продажбите на държавни ценни книжа през останалата част от годината и ще предприеме съдебни 
действия, ако санкциите я поставят в ситуация, при която тя не успее да изпълни неизпълненията си по дълга. Това заяви 
пред в. „Известия“ руският финансов министър Антон Силуанов, предаде Блумбърг. 
Коментарът му идва няколко дни, след като рейтинговата агенция S&P Global Ratingsонижи оценката на Русия за 
плащанията в чуждестранни валути до „селективен дефолт“. 
Заплахата от дефолт тегне над Русия от седмици, след като западните страни наложиха редица санкции на страната заради 
нахлуването й в Украйна. 
Правителството в Москва казва, че разполага с нужните средства. за да покрие задълженията си по дълга, и обвинява 
санкциите за трудностите си при извършване на плащания по облигации. Силуанов каза, че САЩ и други западни се опитват 
да тласнат Русия към фалит. 
„Разбира се, че ще търсим правата си в съда, тъй като сме предприели всички необходими стъпки, за да гарантираме, че 
инвеститорите ще получат своите плащания“, коментира той пред в. „Известия“. „Няма да е лесен процес, ще трябва много 
активно да доказваме нашата тези, въпреки всички трудности“, добави финансовият министър. 
По думите му сега Русия няма нужда да взема земи на пазарите. 
„Не планираме да излизаме нито на вътрешния, нито на външните пазари. Няма смисъл, защото цената на такъв заем би 
била астрономическа. Що се отнася до излизане на чужди пазари в бъдеще, нека видим как ще се развие ситуацията. 
Мисля, че това едва ли ще бъде възможно в близкото бъдеще. Ако вземем заем, то ще бъде предимно от местни 
инвеститори", обясни Силуанов. 
Ръководителят на отдела за фиксиран доход в Bank of Singapore Тод Шуберт заяви пред Блумбърг, че в началото на 
конфликта в Украйна фискалната позиция на Русия е била благоприятна благодарение на ниската задлъжнялост и 
значителните валутни резерви. 
Освен това страната разчита на огромен приток на средства от износа на петрола и газ, като само Европейският съюз плаща 
по 1 млрд. евро на ден за руска енергия. 
„Това дава на правителството гъвкавост да се въздържа от участие на пазарите на публичен дълг в обозримо бъдеще“, 
коментира Шуберт. 
 
√ Петролът поскъпна след разхлабване на COVID мерките в Шанхай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, тъй като опасенията от спад на търсенето в Китай 
отслабнаха, след като властите в Шанхай разхлабиха някои ограничителни мерки, свързани с COVID-19, а ОПЕК 
предупреди, че няма да може да увеличи добива си достатъчно, за да компенсира загубените руски доставки. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,95 долара, или 1,98%, до 10-,4 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,05 долара, или 2,17%, до 96,34 долара за барел. И двата сорта поевтиняха 
с около 4% в понеделник. 
Властите в Шанхай заявиха в понеделник, че повече от 7 000 жилищни единици са били класифицирани като райони с по-
нисък риск, след като там не са докладвали нови инфекции в продължение на 14 дни. В резултат районите около тях могат 
да бъдат отворени. 
„Пазарните настроения са колебливи, както по отношение на предлагането, така и на търсенето“, каза Вандана Хари, 
основател на Vanda Insights. 
Частичното облекчаване на локдауна в Шанхай премахна част от натиска върху търсенето на петрол в Китай. 
Междувременно Европейският съюз изготвя предложения за петролно ембарго на срещу Русия заради нахлуването й в 
Украйна, заявиха в понеделник някои външни министри от блока. В момента обаче няма споразумение между страните от 
ЕС за ембарго на вноса на петрол от Русия,. 
„Петролният пазар все още е уязвим от голям шок, ако руската енергетика бъде санкционирана. Този риск остава на 
масата“, пише Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA. 
Възходът на петролните пазари във вторник е резултат и от предупреждението на Организацията на страните износителки 
на петрол (ОПЕК), че около 7 милиона барела на ден руски петрол и могат да бъдат загубени поради санкции. От ОПЕК са 
категорични, че не е възможно тези количества да бъдат компенсирани. 
Предварително проучване на Ройтерс показа, че запасите от суров петрол в САЩ вероятно са се повишили с 1,4 милиона 
барела през седмицата до 8 април, след като в продължение на три последователни седмици бе регистриран спад. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- Кой иска оставката на земеделския министър и смята ли той да я подаде? И още: за изкупуването на зърно за 
държавния резерв и възможностите за подпомагане на земеделското производство – гост министър Иван Иванов 

- Какви мерки са необходими за компенсиране на инфлацията и растящите цени – анализ на експертите Мика 
Зайкова и Красимир Дачев 

- "Булгаргаз" с поредно искане за поскъпване на газа. Има ли пазарна логика – коментар на енергийния експерт 
Васко Начев 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Ще продължи ли разривът в коалицията заради битката за БНБ и военната помощ за Украйна? Разговор с 

Владислав Панев от „Демократична България“ 
- В „Пълен абсурд“ с Румен Бахов - как след една година ремонти и саниране десетки жилища са в течове, а 

майсторите избягаха 
- Ще се отнемат ли в полза на държавата колите на пияните и дрогираните шофьори 

 
√ Предстоящи събития в страната на 12 април 2022 г.  
София 

- От 10.00 часа в София Хотел Балкан вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие кръгла маса „Транспортът на 
бъдещето – чиста енергия на справедлива цена“. Дискусията се организира от ръководителя на Делегацията на 
българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов и Аутомотив клъстер България. 

- От 11.00 часа министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и заместник-министърът на иновациите и 
растежа Карина Ангелиева ще представят нова грантова процедура за подобряване на енергийната ефективност 
за микро, малки и средни предприятия. Тя ще се изпълнява от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Брифингът 
ще се проведе на ул. „Леге“ 2-4. 

- От 11.00 часа българско време предстои онлайн среща на тема „Условия на живот и труд в България”, 
организирана от Агенция по заетостта чрез EURES България в сътрудничество с EURES Испания. Ще бъде 
представена полезна информация за испански граждани, които проявяват интерес към работа в страна ни, както 
и за българи, живеещи в Испания, които желаят да се завърнат в родината.  

*** 
Ловеч. 

- От 14.00 часа в ресторант „Ловеч“ ще се проведе форум „КАК ДА РАЗВИВАМЕ УСПЕШЕН БИЗНЕС С РУМЪНИЯ“. 
Организатор е Двустранната търговска камара България – Румъния, с подкрепата на румънското посолство в 
Република България. 

*** 
Свищов. 

- От 10.00 часа В Детски отдел на Читалищната библиотека в Свищов ще се проведе инициативата „Светът на книгите 
шарен и цветен като Великден“ - с II „в“ клас от СУ „Николай Катранов“. 

- От 11.20 часа ще се състои „Пролетни тайнства“ – Театрална работилница с III „а“ клас от СУ „Николай Катранов“ 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За първи път откриха пластмаса в дробовете на живи хора - влиза опасно с мръсния въздух 
в. 24 часа - И хартиената бюлетина ще напука коалицията 
в. 24 часа - Нито се ваксинираме, нито се тестваме, но смъртността пак е абсолютно рекордна 
в. Телеграф - Щурм на границата 
в. Труд - Братя Домусчиеви - нашите милиардери 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 70% грант от цената на батерия с капацитет 4 часа от съществуващ или нов ВЕИ 
в. 24 часа - Интернет гиганти, държава и бизнес инвестират 200 милиона в мегацентър за изкуствен интелект 
в. Телеграф - От 9 май в София: Сменяме си адреса онлайн 
в. Телеграф - С 5,3 процента за май: Булгаргаз пак надува синьото гориво 
в. Труд - Университети вдигат такси наесен 
в. Труд - Световната банка с пo-лоша прогноза  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Найденов медиен и пиар специалист: Нито Атанасов, нито БНБ могат да съборят коалицията 
в. Телеграф - Директорът на ГДИН, главен комисар Ивайло Йорданов: Терорист опита да избяга през дупка в стената 
в. Труд - Политическият психолог проф. Антоанета Христова пред "Труд": Говоренето на премиера изпреварва мисълта му  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ляв мигач - десен завой във Франция 
в. Телеграф - Подценяваш границата - превръщаш се в мишена 
в. Труд - Божанов - по Оруел 
в. Труд - Удрят съдебната власт, за да се задържат на власт 

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

