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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дивидент 
 
√ Васил Велев пред „ДИВИДЕНТ“: Енергийното ембарго ще спре индустрията 
От лятото миналата година не спряхме да повтаряме, че основният фактор, генериращ инфлацията, е цената на 
електроенергията. В последствие към него се прибави и цената на енерго ресурсите. Затова настоявахме за адекватен 
механизъм за компенсиране на тези високи цени. Настоявахме за предвидимост, устойчивост и сигурност сред 
икономическите агенти и за достъпната цена на електроенергията след компенсациите.  
Това за България не е проблем, защото ние ползваме местни суровини или такива, които не си повишават цената – 
атомното гориво, въглищата и природните ресурси, като слънце, въздух и вода. Тоест при нас енергийният микс е на много 
прилична цена. Всичко над него до пазара „Ден напред“ е свръхпечалба на предприятията в енергетиката.  
Чак месец април ние имаме такава адекватна схема за компенсиране, като, забележете, за месец май нямаме. Тоест 
предприятията не знаят дали ще бъдат компенсирани и по каква схема. Това заяви Васил Велев, председател на АИКБ, 
пред изданието „Дивидент“. 
Цялото интервю с него може да гледате тук. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев от Португалия: НАТО не трябва да се намесва в Украйна, защото това крие риск от трета световна война 
НАТО не трябва да се намесва в конфликта в Украйна, защото това крие риск от трета световна война. Това обяви 
президентът Румен Радев, който е на официално посещение в Португалия. 
Важно е две държави, които са братски в Европа и са заедно в НАТО и ООН да искат да препотвърдят своите позиции. От 
края на Източна Европа и от края на Западна Европа, въпреки географската дистанция - ние сме заедно. Това каза Марселу 
Ребелу де Соуза след срещата с президента Румен Радев в Порто. 
Президентите на двете страни призоваха за независимо разследване, което да установи използвано ли е химическо 
оръжие в Украйна. Радев и Соуза отбелязаха изключително добрите отношения между България и Португалия. 
"Разговаряхме повече за международни проблеми, отколкото за двустранни отношения. Защото двустранните 
отношения се усилват в културен, политически, дипломатически план и по отношение на безопасността", каза 
Ребелу де Соуза. 
"Тревожим се за безопасността в Европа и света, тревожим се за ситуацията в Украйна, политическото, 
дипломатическо положение. Тревожи ни хуманитарната и социалната ситуация в Украйна, което се отразява в 
толкова много европейски държави. Търсенето на пътища към мира е приоритет", допълни де Соуза..  
Той поздрави президента Радев за приемането на Плана за възстановяване и устойчивост. Заяви, че двамата са разгледали 
европейски проблеми. 
"Португалия потвърждава своята позиция по отношение на Западните Балкани, а именно тази - да не се забравят 
Западните Балкани. Португалия вижда и оценява усилията на България по отношение на присъединяването на 
Република Северна Македония. Не сме против присъединяването на РСМ, а трябва да се търсят пътища към диалог, 
разбирателство между двете държави, да се търси решение на тези проблеми", каза португалският президент. 
"Историята на отношенията между България и Португалия е пример за взаимно разбирателство и сътрудничество. 
Свързва ни искрено приятелство, базирано на общи ценности и общи разбирания за бъдещето на Европа, за 
желанието да живеем в мир и разбирателство", каза от своя страна президентът Румен Радев. 
Той заяви, че ценим постигнатото в двустранните връзки с Португалия. Каза, че в момент на изпитание е от огромно 
значение тъкмо двете най-отдалечени географски страни, да покажат, че могат да работят заедно, да препотвърдят визията 
си и целите за общ ЕС. Щом от двете страни на ЕС можем да го правим, то той е по-силен и единен, каза Радев. 
Той благодари за подкрепата за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и 
Шенгенското пространство. Благодари и за каза Ребелу де Соуза с военен контингент. 
Президентът заяви още, че имаме чувствителен ръст на стокообмена от 47%, който е на стойност 250 млн. евро. 
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В отговор на журналистически въпрос Радев призова възможно най-скоро да се организира международно разследване, 
за да може виновните за варварските деяния в Украйна да бъдат наказани. Президентът заяви още, че намесата на НАТО 
в Украйна крие огромния риск от трета световна война. 
"Голямата тревога е тази война да не прерасне в ядрен конфликт. Трябва да се търсят всякакви възможни форми 
тези криминални деяния да бъдат прекратени, без да рискуваме глобален конфликт с непоправими последствия", каза 
той. 
На въпрос за евроинтеграцията на Западните Балкани Радев каза, че подкрепяме безусловно началото на преговори към 
ЕС за Албания. Благодари на Португалия, че по време на председателството на Съвета на ЕС беше разработен пакетът "1+5", 
който вече е "1+4", но РСМ не е изпълнила изискванията по този пакет. 
В първия ден от своята визита българският държавен глава разговаря и с кмета на града Руи Морейра. 
На 13 април, сряда, президентът Румен Радев и ръководената от него делегация ще отпътуват за столицата Лисабон, където 
Радев ще разговаря с министър-председателя Антониу Коща и председателя на парламента Аугущу Сантуш Силва. 
В рамките на своето посещение Румен Радев ще се срещне и с представители на българската общност в страната. 
Посещения на Европейската агенция за морска безопасност, базирана в Лисабон, както и на Военната академия в града, 
също са включени в програмата на държавния глава. 
 
√ Втори ден от посещението на Радев в Португалия - разговор с премиера Антонио Коща 
Във втория ден от посещението си в Португалия президентът Румен Радев ще разговаря с премиера Антонио Коща и с 
председателя на парламента Аугущо Сантош Силва. 
В разговорите в Лисабон ще обсъдят войната в Украйна, както и възможностите за задълбочаване на икономическото 
сътрудничество между България и Португалия. 
Президентът ще посети Европейската агенция за морска безопасност, както и военната академия в Лисабон. Вечерта 
държавният глава ще се срещне с представители на българската общност в португалската столица. 
 
√ С декларации започна днешният пленарен ден в НС 
От "Продължаваме промяната" заявиха, че зад тях стоят интересите на българските граждани. ГЕРБ-СДС смятат, 
че управляващите живеят в свят на илюзии. От БСП отговориха: "Ние сме в управлението, за да не сте вие там".  
Андрей Гюров, председател на ПГ на ПП каза: В последните дни виждаме промяна в дневния ред на обществото. 
Опозицията се опитва да замете как се стигна до това управление. България има множество кризи - някои наследени, 
други международни. Излизайки от ковид-кризата, влязохме в енергийна криза, започна война. Обръщаме се към всички 
граждани да напомним защо влязохме в управлението, защото зад нас стоят интересите на българските граждани, 
които отказаха да бъдат крадени, лъгани, които искат да си върнат от чужбина. Често чуваме за червените линии, 
но кои са червените линии на обществото? Борба с корупцията, реформа на съдебната система, модернизация на 
армията. Това са и нашите червени линии. Основата червена линия са интересите на българите. Ето защо още утре 
сме готови да закрием спец съда и прокуратура. Ето защо държим за контрол на парите за пътна поддръжка. Основен 
наш фокус е облекчаването на ценовия шок. Никога няма да се откажем да се борим за пълна прозрачност. Отворени 
сме да продължим промяната заедно с всички, които вярват, че благоденствието на страната е тяхната червена 
линия. Тази седмица правим първа голяма крачка със закриването на спец съд и прокуратура. Следват реформа на 
КПКОНПИ. Постигането на промяна в България може да стане само при работеща и независима съдебна система. 
Продължаваме промяната е национално отговорна формация, поела ангажимент за прозрачност. Затова влязохме в 
политиката, затова ни се довериха българите, а вие няма да ги подведем. Това сме ние. 
Тома Биков, от ПГ на ГЕРБ-СДС каза: ПГ на ГЕРБ-СДС се оказа виновник за всички мелодрами на управляващите през 
последните седмици. Ние сме саботирали на два пъти избора на управител на БНБ - първия път нямаше желаещ, а втория 
- ще се избиете за този пост. Виновни сме вероятно, че не можете да се разплатите на фирмите, а вашият министър ходи 
на протести. Предполагам, че сме виновни, че сте се оплели за позицията за Северна Македония. Вие можете да вярвате, 
обаче това не значи, че това е така. Вие живеете в свят на илюзии. Можете да седите в министерски кабинет, да се 
усмихвате и друго не можете. 
България ще се окаже най-големият терен за батерии в света. Това е ваша отговорност. Никакъв смисъл няма да губите в 
политическа енергия от това да излизате от фактите и да се пренасяте в света на фикциите. Вие сте формацията, която носи 
голямата отговорност. Ако вие констатирате подобно нещо, значи казвате, че нищо не правите. Щом опозицията диктува 
дневния ред на обществото, значи вие не управлявате. 
Вашият министър господин Ченчев протестира против вас и до тоя цирк стигнахме. Опозицията е тук, за да ви посочва 
грешките. 
Вашия дневен ред е много тежък - ще трябва да отговорите защо сте изобщо в управлението на страната. А, за да ни няма 
нас - казва господин Свиленски. Нас обаче ни има. Тогава от вас няма смисъл. Знаете ли колко се интересува геополитиката 
от този ваш смисъл - не се интересува. Ние няма да ви пречим да грешите. 
Георги Свиленски, председател на ПГ на БСП: Казах, че ние сме в управлението, за да не сте вие там. Това искаха хиляди 
оставката на Борисов и на Гешев. Вие трябва да сте далеч от управлението. 
 
√ Кирил Петков: Още днес да бъде одобрено моментално плащане на над 600 млн. на строителите 
"В днешния ден се надяваме да мине през правна комисия предложението за моментално плащане на над 600 милиона 
към строителните фирми, което обаче е 50% от парите, които им се дължат". Това заяви премиерът Кирил Петков в 
началото на днешното заседание на Министерския съвет. 
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"Останалите 50%, заедно с Министерството на регионалното развитие, ще минат през експертна комисия, за да се оцени 
дали тези пари са похарчени правомерно и след тази оценка да има санкция на парламента за одобряването на тези 
средства", уточни той. 
 
БНР 
 
√ Закриването на спецсъдилищата - във фокуса на работата на депутатите 
Закриването на специализирания наказателен съд и изборът на управител на Българската народна банка влизат в 
седмичната програма на парламента. 
Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на второ четене да се закрият 
Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд и Апелативната специализирана 
прокуратура. 
С разпоредбите се определят правомощията на съответната колегия на ВСС да разкрие съдийски, прокурорски и 
следователски длъжности. 
"Продължаваме промяната" предлага съдийската колегия на ВСС да приеме решение за разкриване на длъжности на 
съдии и съдилища по квоти. 
Срещу квотния принцип възразяват от ГЕРБ-СДС и от "Възраждане". 
Депутатите започват работа и с промените на второ четене в Закона за здравното осигуряване. Те се отнасят за лицата, 
които имат статут на предоставена временна закрила в България. 
Получилите такъв статут бежанци ще имат същите права като здравно осигурените българи. Така нашата страна ще поеме 
безвъзмездно здравните осигуровки на бежанците, които имат временна закрила у нас. 
Промяната ще важи и за всички бежанци, не само за идващите от Украйна, като им дава право на временна закрила на 
хуманитарен статут в рамките на една година. 
В петък е и изборът на управител на БНБ. От "Има такъв народ" обявиха, че не са готови на компромис и няма да оттеглят 
кандидата си Любомир Каримански, а номинираният от ПП Андрей Гюров заяви, че ще оттегли официално своята 
кандидатура. 
Премиерът Кирил Петков призова да се изчака. 
 
√ Новорегистрираните безработни от 1 януари са 73 900 души, устроените на работа - 46 200 
Новорегистрираните безработни от началото на годината надхвърлиха 73 900 души, а устроените на работа - 46 200. Това 
показват данните от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и 
Агенцията по заетостта. 
В последната наблюдавана до момента седмица 4-ти - 10 април в бюрата по труда са се записали 6390 души, а започналите 
работа са 4814. 
В периода 4-10 април областите с най-голям превес на регистрираните в бюрата по труда над устроените на работа са 
Благоевград, Пловдив, София-столица, Стара Загора, Хасково. 
В Добрич и Видин намерилите препитание са повече от записаните в бюрата по труда. 
В последната наблюдавана седмица най-много са новорегистрираните в столицата – 683-ма и в Пловдив – 580 души. Най-
много са устроените на работа в Бургас и столицата – съответно 472-ма и 355 души. 
 
√ Пътни строители излизат на протести пред парламента и в страната 
Представители на пътностроителните фирми излизат на национален протест с искане за изплащане на дължимите от 
държавата суми за извършена от тях дейност. В София протестните действия ще започнат в 9 ч. на пл. "Народно събрание". 
Посочени са и над 20 точки за протест по републиканската пътна мрежа, където се очакват блокади от 11 ч. 
Над 1 милиард лева задължения има държавата към пътно-строителни и пътно-поддържащи фирми за вече извършени 
ремонти по републиканската пътна мрежа, казаха от Българската браншова камара "Пътища". 
На протеста днес се очаква да присъстват представители на над 86 фирми, заети в сектора, като не се предвижда на 
площада пред сградата на Народното събрание да паркират тежкотоварни камиони. 
Инженер Георги Златев, член на Контролния съвет на ББК "Пътища", обясни още: 
"Бизнесът го е грижа повече за пътищата, отколкото управляващите, защото бизнесът, теглейки кредити, използвайки своя 
финансов ресурс, е извършил ремонти, крайно необходими, а в крайна сметка държавата, или по-скоро ръководителите 
на държавата използват какви ли не процедурни похвати. Сега щели да дават договорите на Антикорупционната комисия, 
това сериозно ли е?". 
От браншовата камара казаха, че състоянието на пътната мрежа не е добро. След края на зимния сезон по пътната настилка 
са се появили много дупки, включително по автомагистралите. 
Повредените ограничителни системи от пътнотранспортни произшествия не се ремонтират, а сега със затоплянето на 
времето тревите и храстите не се поддържат, а това риск от възникване на пътно-транспортни произшествия. 
"Всичко това не се възлага от страна на държавата, респективно не се изпълнява и от пътно-поддържащите фирми, които 
без изрично възраждане нямат право да извършват каквито и да е дейности по пътищата", каза още инж. Златев. 
 
√ Даниел Лорер: Първата програма по Плана за възстановяване - достъпна за бизнеса в края на юни 
Първата програма по Плана за възстановяване и устойчивост към Министерството на иновациите и растежа ще бъде 
достъпна за бизнеса в края на юни, съобщи министър Даниел Лорер. 
Програмата е предназначена за технологична модернизация на предприятията, на стойност 260 млн. лв. 
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Министър Лорер представи нова процедура в помощ на малките и средни фирми от преработващата промишленост 
заради високите цени на електроенергията. 
Процедурата за възстановяване на малките и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност е с 
бюджет от 136 милиона лева и се изпълнява по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". 
Целта е програмата да подкрепи инвестиционните проекти на компаниите в машини и съоръжения, които да намалят 
консумацията на електроенергия: 
"Тази мярка ще позволи на компаниите да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за енергия", 
заяви министър Даниел Лорер. 
Съфинансирането по програмата е до 50 процента, за да могат повече компании да се възползват от предоставените 
средства. Програмите по Националния план за възстановяване и устойчивост, управлявани от министерството, предвиждат 
един милиард и 300 милиона лева в подкрепа на българските предприятия, съобщи още Лорер, а планирането е във 
финална фаза: 
"Още в края на месец юни и началото на месец юли първата програма от Плана за възстановяване и устойчивост, така 
наречената "Технологична модернизация на предприятията", отново с безвъзмездно или грантово финансиране в рамките 
на 260 милиона лева, ще бъде достъпна за предприятията". 
 
√ МФ предвижда минималната заплата да остане 710 лв. до 2025 
Минималната работна заплата ще се запази на ниво от 710 лева до 2025-та година, става ясно от проекта на новата 
средносрочна бюджетна прогноза на Министерството на финансите. В нея се предвижда по-нисък темп при годишния ръст 
на  пенсиите - от 1 юли 2023-та година той ще бъде 9,1 на сто, а през през следващите години индексацията ще бъде 
съответно 6,9 и 5,4 процента. 
В проекта е записано, че се предвижда запазване на размера на минималната работна заплата от 710 лева до 2025 година. 
В доклада си вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев отбелязва, че през периода 2023-2025 г. се наблюдава 
запазване на тенденцията на увеличение на дълга, като се предвижда към края на 2025 г. да бъде достигнато ниво от 54,2 
млрд. лв. 
Съотношението на държавния дълг към БВП се очаква да продължи да нараства до ниво от 26,4% през 2023 г., 28,0% през 
2024 г. и 29,5% към края на 2025 г., пише в проекта. 
Очаква се през 2022 г. растежът на БВП на България да възлезе на 2,6%. 
Очакванията за коефициента на безработица са той да следва постоянна тенденция на намаление през периода 2022-2025 
г., като се предвижда от 5,0% за 2022 г. да намалее до 4,2% през 2025 г. 
Към настоящия момент очакванията са за продължаващо поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2022 г., 
което да започне да се забавя през втората половина на годината. В съответствие с това нарастването на общото равнище 
на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото тримесечие на годината, след което ще започне да се 
забавя, а инфлацията в края на 2022 г. ще достигне 10%. 
Водещ принос за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 16,4% на годишна база през декември. 
Енергийните стоки също ще допринесат положително, като повишението в цените на транспортните горива се очаква да 
достигне 25,1% в края на годината. Съществен принос ще имат и компонентите на базисната инфлация, поради очакваните 
вторични ефекти от ускореното поскъпване на енергоносителите и затрудненията във веригите на доставки. Услугите ще 
поскъпнат с 8,1% в края на 2022 г., а неенергийните нехранителни стоки – с 6%. Средногодишната инфлация през 2022 г. се 
прогнозира да бъде 10,4%. 
В съответствие с очакванията за низходяща ценова динамика при всички основни суровини в периода 2023-2025 г., както 
и с изчерпване на наблюдаваните вторични ефекти, темпът на инфлация в страната също се очаква да продължи да се 
забавя до 3,1% в края на 2023 г., и 2,4% и 2,2% съответно в края на 2024 и 2025 г., съобщават от финансовото ведомство и 
уточняват, че енергийните стоки ще имат отрицателен принос, поради очакваното намаление на международната цена на 
петрола, което ще доведе до поевтиняване на автомобилните горива. 
Средногодишната инфлация през 2023 г. се очаква да бъде 5,1%, като ще продължи да се забавя до 2,7% през 2024 г. и 
2,3% през 2025 г. 
 
√ Георги Вулджев: Икономиката и народът няма да забогатеят с вдигане на минималната заплата 
Свалянето на ДДС за храните е добра мярка, смята икономистът от ЕКИП 
Интервю на Лора Търколева с Георги Вулджев 
Само по себе си административното покачване на минималната работна заплата не води до общо повишаване на 
доходите. Те се повишават за хората, които работят на МРЗ, но една икономика и народът няма да забогатеят, когато се 
вдига минималната заплата. Това мнение изрази пред БНР Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика 
(ЕКИП). 
"Това не е устойчиво решение", категоричен е икономистът. 
"Целта не трябва да бъде тези хора да работят на МРЗ и държавата всяка година да я вдига, да зависят от държавата като 
крепостни селяни за подобрение на своя живот", коментира Вулджев в предаването "Преди всички". 
За определени сектори на икономиката и региони МРЗ може да се окаже твърде висока, на места тя е почти колкото 
средната, уточни той. 
Прогнозите на управляващите вече са по-реалистични, смята Георги Вулджев. 
През следващите няколко години пенсиите ще успеят да се движат с темпа на инфлация, пенсионерите ще запазят горе-
долу покупателната си способност, отбеляза в анализа си той след анонсираната от финансовия министър средносрочна 
прогноза. 
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Свалянето на ДДС за храните е добра мярка, подчерта Вулджев. По думите му намаляване наполовина в краткосрочен 
план ще даде ефект. 
Икономистът заяви, че заложените от управляващите капиталови разходи са грешка и са двойно повече от тези, които 
държавата, "дори в рекордните години е успявала да изхарчи ефективно". 
Според Вулджев те няма да бъдат изхарчени. 
"Ако се изхарчат, би станало изключително непрозрачно." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Красен Станчев: Банковият надзор е причина за търсене на свои хора в БНБ 
В средата на февруари стартира процедурата за избор на нов управител на Българската народна банка, след като през юли 
миналата година изтече мандатът на Димитър Радев. Новият управител ще трябва да внесе предложения за наследници 
на двамата подуправители, чиито мандати също изтекоха. Гуверньорът на БНБ ще управлява централната банка в 
продължение на 6 години. Според икономиста Красен Станчев това, което се случва в момента с избора на управител на 
БНБ, е тревожно. 
Как ще коментирате оттеглянето на Андрей Гюров от надпреварата за  гуверньор на БНБ и очаквате ли другият 
кандидат за поста Любомир Каримански да последва примера му? 
От "Продължаваме промяната" се опитаха да намерят някакъв модус, по който да се вземе по-широко обосновано 
решение. Те казаха, че очакват същия жест и от "Има такъв народ". ИТН обаче не са по тези жестове. 
Отговаряте лаконично. Кое е най-важното качество за управител на БНБ, освен диплома по финанси и банково дело? 
Управителят на БНБ трябва да има опит от кризисни ситуации в България и в чужбина, както и доверие на международни 
финансови институции - Европейската централна банка, другите европейски банки, Международния валутен фонд и 
Световната банка.. 
Можете ли веднага да посочите човек у нас, който отговаря на описаните от вас качества, или трябва да го търсим 
в институциите навън? 
Половината от сегашния управителен съвет отговаря на тези условия. Има и хора, които са работили в чужбина - в МВФ и 
в Световната банка, които са със същите качества.  Имам студенти, които са спасявали няколко страни в много тежки 
ситуации - Румъния и Украйна - така че не е проблем намирането на хора. 
Трябва ли да има нова процедура за управител на БНБ? 
Да. Аз предполагам, че ще се стигне до нова процедура, която да не бъде кратка.  Хората трябва да имат по-дълъг период 
на подготовка, защото не могат да напуснат работа веднага. Иначе няма проблем сегашният управителен съвет да 
изпълнява функцията си неограничено дълго време. 
Влизането в Еврозоната ли е най-голямото предизвикателство пред следващия управител на БНБ? 
Най-голямото предизвикателство във вътрешен план е разпределението на средствата от резерва, когато България влезе 
в Еврозоната. Резервът е 102% от масата пари в обращение, в момента между 43 и 45 милиарда. Второто 
предизвикателство е регулирането на банките в много трудна обстановка, включително и от гледна точка на 
разплащателна система. И трето - в страни, подобни на България като Литва, Латвия и Естония, държавният дълг спрямо 
БВП се разшири много бързо. В Естония по-малко, но в другите две страни се удвои, т.е. много е важно да се запази 
здравословната парична политика и след влизането ни в Еврозоната, което е най-големият проблем. Условието на 
стабилност на Еврозоната не се спазва от по-голямата част от членовете на Еврозоната, т.е.16 от 19 не го спазват. България 
трябва да е като тези три страни,  което е много трудно. 
А фалитът на КТБ не насочва ли, че е необходим по-ефективен банков надзор, защото предишният очевидно е проспал 
необслужваните кредити на банката на Цветан Василев? 
Фалитът на КТБ означава, че е имало политическо влияние върху Централната банка. Политиците са предпочитали да 
управляват като с Политбюро. Другите банки, знаейки какви са привилегиите на КТБ, не са имали много вземане-даване с 
нея. Затова системата запази завидна стабилност, но повдигна въпроси - как протича надзорът и какъв е статутът на 
банките, които са местна собственост и се управляват като еднолични търговски дружества. Банковият надзор е причина 
за тази упоритост при търсенето на свои хора в управителния съвет или като гуверньор на Централната банка. 
Т.е. назначението не бива да е политическо, а да се даде път на професионалистите, за да не се повтори подобен 
фалит. 
Изводът с историята с КТБ е стрес тестовете. Ако допълним критериите за избор, то лица, свързани с малки местни банки, 
не са най-подходящите за управление на Централна банка. 
 
√ Помощ за животновъди от 79 млн. лв. тази година по извънредната Covid мярка 
Животновъдите ще получат общо 79 млн. лв. подпомагане по извънредната Covid мярка тази година, съобщават от 
министерството на земеделието. 
Очаква се кандидатстването за финансовата помощ да започне веднага след насроченото за днес заседание на 
Управителния съвет на Фонд „Земеделие“. 
Ясни са вече индикативните факти за Covid подпомагането. 
Млечните крави под селекционен контрол ще получат по 184 лева на глава. Планинските млечни крави по 120, другите 
млечни крави по 138 лева на глава. 
Месодайните крави под селекционен контрол ще бъдат подпомогнати със 198 лева, останалите месодайни крави по 91 
лев. 
По 189 лева на глава ще получат стопаните на биволи. 

https://bnr.bg/post/101631205
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По 38 лева на животно ще се отпускат на стопаните на овце и кози под селекционен контрол, за останалите овце и кози 
помощта е по 21 лев. 
Все още не е ясно дали ще се налагат стопаните да доказват завишените си заради Covid кризата разходи с документи, за 
да получат помощта, както анонсира по рано земеделският министър Иван Иванов. 
Фермерите са категорично против изискването на фактурите като първо 70 процента от получателите на помощта са 
физически лица и второ, това е вече нотифицирана държавна помощ, която агроведомството е аргументирало пред 
Брюксел и би следвало животновъдите да я получат безусловно. 
 
√ Европейската космическа агенция е основен партньор на Института за космически изследвания при БАН 
Интервю на Добромир Видев с проф. Георги Желев в предаването ''Нещо повече'' 
155 международни проекта в периода 2018-2020 година и 13 успешни в сътрудничество с Европейската космическа 
агенция. 
Това отчетоха по повод честването на Международния ден на авиацията и космонавтиката от Института за космически 
изследвания и технологии при БАН. 
Как се прави наука по време на война и кои от съвместните проекти пострадаха? 
"Основният ни партньор в момента е Европейската космическа агенция. Натам бяха насочени усилията ни през последните 
5-6 години. Един от водещите ни проекти за определяне на състоянието на посеви от пшеница, слънчоглед. Изкуствените 
спътници, които заснемат земната повърхност, дават изображения, които ние обработваме", сподели в интервю за 
предаването "Нещо повече" директорът на Института проф. Георги Желев. 
И уточни, че с данните се прави опит за създаване на модел, "нещо близко до изкуствен интелект": 
"Като се получават новите данни, да се прилага на тях и автоматично да се получава информация за състоянието на посева. 
Включително и прогнозиране на добивите на базата на моментното състояние. Идеята е да си сътрудничим с бизнеса и с 
индустрията". 
Проф. Желев отбеляза, че заради войната работата с руските и с украинските учени е затруднена, а проектите се отлагат. 
Интервюто с проф. Георги Желев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Проф. Здравко Попов: През бъдещето на Франция можем да тълкуваме бъдещето на Европа 
"Френският вот е проекция на един общоевропейски своеобразен вот" 
Интервю на Георги Марков с проф. Здравко Попов в предаването ''Нещо повече'' 
"Френският вот е проекция на един общоевропейски своеобразен вот, защото Европа е много силно разделена днес. Тя е 
разделена между два модела на бъдещето - ясен интеграционен модел, свързан с идеалната цел ЕС да се превърне във 
федерален субект, а от друга страна - другият модел, който е съюз на национални държави, отечества. Тези два модела, 
които ги има във всяка страна от ЕС в различни съотношения, се видяха по ясен начин във Франция - с отиването на балотаж 
на Еманюел Макрон и Марин льо Пен". 
Този коментар направи пред БНР проф. Здравко Попов, президент на Института за публична политика и бивш посланик на 
България в Прага. 
Според него през бъдещето на Франция можем да тълкуваме бъдещето на Европа: 
"Амбициите на двамата съперници за президент на Франция са да покажат, че от бъдещето на страната им зависи до 
голяма степен и начинът, по който ще съществува Европа". 
По думите на проф. Здравко Попов победата на Макрон, която прогнозират повечето анализатори, ще бъде прецедент с 
това, че в последните десетилетия френски президент не е повтарял мандата си. 
"От Еманюел Макрон се очаква това, което той от години говори за бъдещето на Европа. И особено неговата голяма идея 
за т.нар. европейски суверенитет. ... Ще видим опит за настояване за реформи в институциите на ЕС, които се движат към 
все по-дълбока интеграция, незабравяйки водачеството на Франция в този проект". 
Дипломатът смята, че може да се говори за променена политика на Националния сбор на Марин льо Пен: 
"Допускам, че тя е разбрала необходимостта и силата на нейния модел като лидерстващ в ЕС. Т.е. необходимостта да си 
член на ЕС и в същото време да си защитиш модела, че ЕС трябва да е съюз на суверенни държави. Следователно ролята 
на Франция за защита на този модел би била много по-важна, ако тя си е член на Европейския съюз и се опита да го 
проведе, отколкото да излезе от ЕС и с това да каже, че в някакъв смисъл не иска да бъде лидер в Съюза".  
Прогнозата на проф. Попов в хипотеза, при която Льо Пен спечели балотажа, е да бъде направен опит да се преформатира 
ЕС, а не Франция да го напусне: 
"Сигурно няма да излязат и от НАТО, но Париж ще се опита да въздейства върху колективната сигурност и отбрана, с по-
голяма доминация на Франция и на европейските държави, отколкото на САЩ. ... Льо Пен да си защити модела, без да 
излиза нито от ЕС, нито от НАТО". 
Интервюто на Георги Марков с проф. Здравко Попов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Над 80 000 са украинците у нас, 61 000 са със статут на временна закрила 
82 хиляди са украинските граждани, които се намират на територията на страната ни, показват данните от единния портал 
„България за Украйна“. 
61 хиляди от тях имат статут за временна закрила, в хотели и места за настаняване се намират 51 хиляди и 300 украинци. 
От началото на военния конфликт в България влезлите са 176 хиляди. От правителството отчитат, че през последните дни 
бежанския поток от Украйна през границите ни се засилва. 
Социалното министерство информира, че близо 1000 украинци вече работят, над 3 хиляди, които са със статут на закрила 
вече имат ободрена еднократна социална помощ от 375 лева, изплащането ще започне от 15  април.  

https://bnr.bg/post/101631071/prof-zdravko-popov-prez-badeshteto-na-francia-mojem-da-talkuvame-badeshteto-na-evropa
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√ Евростат: Предприятията в ЕС увеличиха усилията си за онлайн продажби поради пандемията 
България е сред страните, чиито предприятия са отчели най-слаб растеж на продажбите през интернет 
Евростат представи данни, показващи как предприятията са се справили с противопандемичните ограничения, като 12% 
от предприятията в ЕС съобщават, че през 2020 г. пандемията от Covid-19 ги е накарала да започнат или да увеличат 
усилията си за продажба на стоки или услуги през интернет. 
Сред държавите членки на ЕС най-висок дял на предприятията, започнали или увеличили усилията си за продажба на 
техните продукти онлайн поради пандемията през 2020 г., е регистриран в Малта (скок с 32%), следвана от Кипър (с 23%) 
и Португалия (с 21%). 
За разлика от тях, най-нисък процент на предприятия, положили усилия за повишаване на продажбите през интернет, са 
регистрирани в Германия (повишение с едва 5%), Полша (с 6%), Словения (със 7%) и България (повишение с 9%). 
Трябва да се има предвид, че делът на фирмите, които поради пандемията се преместиха в интернет като нов канал за 
продажби или увеличиха усилията си да продават онлайн през 2020 г., зависи от първоначалния дял на предприятията, 
които вече имат електронни продажби, но също така до голяма степен и от вида на икономическата дейност на 
предприятието, отбеляза Евростат. 
Най-висок е делът на предприятията, започнали или увеличили онлайн продажбите си в дейности, свързани с настаняване 
- като хотелиерството и ресторантьорството - (25%), а най-нисък дял е регистриран при предприятията в строителството 
(едва 3%), показва проучването на европейската официална статистика. 
 

Процент на предприятията в ЕС, започнали или увеличили онлайн продажбите на стоки и услуги заради Covid-19 
 

 
 
√ САЩ увеличават военната помощ за Украйна с още $750 милиона 
Съединените щати увеличават военната помощ за Украйна, съобщава Ройтерс, като се позовава на анонимни източници 
от Белия дом. Планирани са нови 750 милиона долара. 
По-рано украинският президент Володимир Зеленски приветства думите на Джо Байдън, че руската инвазия в Украйна е 
геноцид. 
"Истински думи на истински лидер" - това написа Зеленски в Туитър, и смята, че да бъдат наричани нещата с истинските 
им имена е ключово за противопоставяне на злото. Той допълни, че украинските власти са благодарни за предоставената 
досега американска помощ, но спешно се нуждаят от още тежко въоръжение, за да предотвратят нови руски зверства. 
Организацията за забрана на химическите оръжия изрази притеснение от вероятността, руската армия да е използвала 
отровен газ в обкръжения пристанищен град Мариупол. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски пък обяви, че не може да има твърди заключения за това. 
Зеленски обяви, че украинските спецслужби са задържали Виктор Медведчук - председател на водещата проруска 
опозиционна партия и най-близък и най-влиятелен сподвижник на руския президент Владимир Путин в Украйна. Киев 
възнамерява да го размени за пленени украински войници. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче се усъмни, че публикуваната снимка наистина е на Медведчук. 
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След като вчера руският президент Владимир Путин обяви, че руската армия ще продължи "ритмично" да изпълнява плана, 
съставен от Генералния щаб, и видя преговорите с Украйна "в задънена улица", украинският външен министър Дмитро 
Кулеба коментира: 
"Не мисля, че в момента може да бъде подписано споразумение, докато виждаме как Русия развива офанзивата си в 
Донбас. Мисля, че моментът за преговори ще бъде след края на битката за Донбас, когато двете страни ще са наясно с 
перспективите за тази война". 
По-рано Украйна отхвърли посещение на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер заедно с президентите на 
Полша и трите балтийски републики. 
"Бях готов да замина, но очевидно не съм желан в Киев", заяви Щайнмайер във Варшава. 
Берлин не коментира това решение, но медиите в Германия са единодушни, че причината е в отношението на 
социалдемократа Щайнмайер към Русия в миналото в качеството му външен министър. 
През този период Щайнмайер бе един от основните двигатели на политиката на сближение с Русия чрез засилване на 
търговските връзки и проекти като "Северен поток-2". След руското нашествие в Украйна германският президент призна 
грешки в политиката му спрямо Русия. 
 
√ Русия спря публикуването на данни за петролната си индустрия 
Централното диспечерско управление на горивно-енергийния комплекс (CDU TEK), клон на Федералната държавна 
бюджетна институция "REA" на Министерството на енергетиката на Русия, е спряло отчетите си за петролната индустрия в 
страната от 8-и април за неопределен период от време, съобщи във вторник агенция "Интерфакс Русия". 
В имейла за кореспонденция, изпратен до "Интерфакс Русия", беше посочено, че е спрямо предоставянето на информация 
относно динамиката на производството на суров петрол на месечна база с кумулативна сума в контекста на компаниите 
производители, информация за производството на суров петрол от производители, доставката на петролни суровини за 
вътрешния пазар, както и данни за износа на суров петрол. 
На този етап не е ясна причината за прекратеното предоставяне на този тип данни. 
 
√ Спад на рублата към 85 за долар след частично разхлабване на капиталовия контрол в страната 
Руската валута поевтинява с 5% към двуседмично дъно от 85 рубли за долар, след като централната банка на страната 
частично облекчи мерките за капиталов контрол, насочени към стабилизиране на валутата в резултат на военната инвазия 
на Русия в Украйна. 
Централната банка премахна наложената от нея комисионна от 12% при закупуване на чуждестранна валута чрез 
брокерски услуги и обяви, че на 18 април ще премахне забраната за продажба на чуждестранна валута на физически лица. 
Рублата обаче продължава да намира подкрепа от въведеното след инвазията в Украйна задължително конвертиране на 
80% от валутните приходи в рубли за международния бизнес, както и от все още много високата основна лихва от 17%, 
която е с цели 7,5% по-висока от нивата преди войната. 
 

Графика щатски долар/руска рубла 

 
 
Междувременно ЕС продължава да работи върху шести санкционен проект, който може би ще включва забрана на вноса 
на руски петрол и газ, след като през миналата седмица беше наложена забрана на вноса на руски въглища при петата 
вълна от санкции срещу Москва. 
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Западните ограничителни мерки срещу руската икономика продължават да включват замразяване на валутните резерви 
на Русия в чуждестранни банки, което доведе до текущото неплащане на над 600 милиарда долара по руски 
еврооблигации с падеж на 4 април. 
Според руският финансов министър Антон Силуанов страната "не е просрочила задълженията си по еврооблигациите". 
"Всички възможни искове на кредиторите във връзка със сегашната ситуация трябва да бъдат препратени към властите на 
държави, които неправомерно са създали пречки на Русия да изпълни задълженията си по дълга", заяви финансовият 
министър. 
Силуанов добави още, че "незаконните действия на американските банки и правителството на САЩ, които спряха да 
извършват плащания към Русия в чуждестранна валута, блокираха получаването на плащания от страна на притежателите 
на руски дългови книжа", като той подчерта, че неговата страна е предприела всички необходими мерки за резервиране 
на необходимата сума в рубли. 
 
√ Световната банка предупреди за забавяне на икономическия ръст 
Войната в Украйна ще увеличи бедността и глада в глобален мащаб, предупреди президентът на Световната банка Дейвид 
Малпас. На форум във Варшава Малпас заяви, че високите цени на енергоносителите и на храната, които продължават да 
се увеличават след руската инвазия, ще забавят икономическото възстановяване след пандемията. 
Докато развитите икономики ще успеят да се възстановят на предпандемичните си нива догодина, то държавите с 
развиващи се и нововъзникващи икономики ще страдат дълго заради конфликтите по света, предупреди Дейвид Малпас 
от Световната банка: "Броят на хората, които живеят в конфликти региони, се е удвоил от 2007-ма до 2020-та година. Днес 
един на всеки пет души в Северна Африка и в Близкия Изток живее в такъв регион" - заяви Малпас, като обърна внимание, 
че заради тази ситуация се увеличава броят на хората, които живеят в екстремна бедност. 
Бежанските вълни ще продължат да бъдат сериозен проблем, а войната в Украйна е добавила 10 милиона души към 
хората, които са принудени да напуснат домовете си: "Световната банка беше създадена през 1944-та година, за да 
помогне на Европа да се възстанови след Втората световна война. Както и тогава, ние ще бъдем готови да помогнем на 
Украйна за възстановяването, когато настъпи време затова". 
Световната банка подготвя нов пакет от един милиард и 500 милиона долара, за да помогне на Украйна в поддържането 
на основните социални системи, допълни Малпас във Варшава. 
От Женева, където е Централата на Световната търговска организация, също дойде тревожното предупреждение, а 
именно, че глобалната търговия ще отбележи ръст от 3, вместо 4,7 процента тази година, а проблемите с веригите на 
доставки ще останат още дълго. Инфлационният натиск ще продължи да бъде много голям, което ще задълбочи  
неравенството и бедността, допълват от организацията. 
Нов доклад на Международния валутен фонд добави и предупреждението, че много държави няма да имат необходимия 
ресурс, за да осигурят финансова подкрепа за овладяване на тази ситуация. 
 
Дума 
 
√ Кристиан Вигенин: Необлагаемият минимум ще гарантира по-високи доходи, особено за най-бедните 
Основната ни грижа в тежката ситуация на война, инфлация и високи цени, трябва да бъдат българските граждани  
„Нашето предложение е да има възможност да се гласува едновременно, по избор на избирателя - или с машина, или с 
хартия. Машинният вот свърши не малко работа от гледна точка на целта, заради която беше въведен, но от друга страна 
забелязахме и някои дефекти, особено от гледна точка на избирателната активност и вътрешният страх на част от 
избирателите да гласуват само с машина.“ Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и заместник 
председател на БСП Кристиан Вигенин в ефира на БТВ. По думите му при адекватна работа на институциите, хартиените 
бюлетини няма да върнат платения вот. 
Социалистът подчерта, че този въпрос не е обсъждан в коалиционното споразумение и допълни: „Не може да има твърдо 
условие, тъй като не сме се договаряли, но бихме искали партньорите да ни подкрепят и ще търсим тяхната подкрепа“, 
каза още той в предаването “Лице в лице“. Вигенин обясни, че предложението се внася сега, защото при избори не е добре 
да се правят промени в последния момент. 
„През тази седмица ние оценихме 100-те дни управление на правителството“, заяви зам.-председателят на БСП като 
допълни: „В социалната сфера е постигнато много с новия бюджет, който влезе в сила от 1 април. Хората ще усетят тези 
сериозни социални разходи, като повишаването на доходите и пенсиите“, категоричен бе социалистът. 
По думите му обаче инфлацията е изяла част от тези придобивки, затова левицата  започва широка дискусия по 
актуализацията на бюджета и ще настоява всичко това, което е било постигнато, да бъде надградено. „Там предлагаме 
конкретни неща, като необлагаемият минимум, което ще гарантира по-високи доходи, особено за тези с най-ниски. Ще 
искаме да се постави таван на някои цени, например на природния газ и електроенергията за бита. Ще искаме да се намали 
ДДС на най-важните хранителни продукти и на лекарствата. Всичко това го поставяме сега за дискусия, за да може заедно 
с партньорите да постигнем адекватни решения“, заяви Кристиан Вигенин. 
„Нашата основна грижа в тази ситуация на война, инфлация и високи цени трябва да бъдат преди всичко българските 
граждани и тези, които живеят най-трудно“, категоричен бе той. 
По думите му дебатите около БНБ създадоха сериозно напрежение и усещане за нестабилност в коалицията, но едно 
кадрово решение, макар и за институция като БНБ, няма да събори коалицията. Според Вигенин, ако Любомир Каримански 
бъде избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС, това ще бъде проблем и изрази своето неразбиране към упорството на тази 
кандидатура. „Все още има възможност и аз се надявам тази кандидатура да бъде оттеглена и да търсим обща сериозна 
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кандидатура. Ако не бъде оттеглена ние няма да я подкрепим“, заяви социалистът. Според него дори и да има гласуване 
тази кандидатура няма да получи достатъчно подкрепа. 
Темата, свързана с войната в Украйна, Вигенин коментира така: „По време на война една страна има нужда от различни 
неща и ние нашата солидарност сме я показали по най-различни начини. Когато изпращаш хуманитарна помощ това също 
е подкрепа. Ние бихме могли да я разширим и с лекарства и храни, но все пак има граници, които не бива да бъдат 
преминавани“, заяви твърдо той. По думите му това не е прищявка на БСП, тъй като общественото мнение е против 
изпращането на оръжия и боеприпаси на Украйна. „За всеки един от нас това е червена линия, която не сме готови да 
преминем“, каза още той. 
По темата със Северна Македония и това дали има натиск и договорки Вигенин бе категоричен, че интерпретациите са 
неуместни. „Работата по целия пакет от мерки продължава. Ако се стигне до края на юни до решение, което удовлетворява 
българската страна, може би ветото ще бъде вдигнато. Ако не, ви гарантирам, че БСП няма да направи компромис с 
българския интерес“, заяви той като припомни, че Република Северна Македония е една от червените линии, които 
левицата заяви още при преговорите за съставяне на правителство. 
 
√ Петър Витанов: Нов пакет енергийни санкции срещу Русия трудно ще бъде подкрепен единодушно в ЕС 
Закъснението с Плана за възстановяване и устойчивост беше техническо изоставане вследствие на политическата 
нестабилност у нас. Предишното редовно правителство не го внесе в срок, а служебните правителства загубиха още 
няколко месеца, за да го пренапишат. Това каза пред БНТ ръководителят на Групата на българските социалисти в ЕП Петър 
Витанов. 
Според него посещението на Урсула фон дер Лайън е стандартна практика, а средствата, които се очаква да получим по 
плана, имат за цел да подпомогнат българската икономика в прехода към декарбонизация и енергийна трансформация. 
„Искрено се надявам, че планът не се използва като инструмент за влияние по отношение на падане на българското вето 
за членството на Република Северна Македония в ЕС, това е в разрез с разбиранията ми за правене на политика“, каза 
евродепутатът. 
Той подчерта, че ЕС държи преговорите да започнат по-бързо и заради ситуацията в Украйна. 
„Важно е този регион да бъде интегриран, тъй като е обект на въздействия от множество различни световни и регионални 
сили – Китай, Турция, САЩ, Русия. От тази гледна точка ЕС иска по-бързо решение – да се даде надежда на този регион, че 
в някакъв обозрим момент ще стане част от голямото европейско семейство“, заяви Петър Витанов. 
„В България дебатът малко се промени, започна да битува разбирането, че всяка сделка със Северна Македония би била 
предателство. А не би следвало да е така, защото всъщност голямата цел на България е да постигнем споразумение“ 
Витанов определи като проблем липсата на информация и факта, че не знаем на какъв етап са преговорите, което буди 
недоверие. Той подчерта, че няма как Европейския съюз да бъде гарант за отношенията между двете държави, каквато е 
тезата на българския министър председател. „Словения и Хърватия продължават да имат териториални спорове, което 
показва, че ЕС все още не може да намери пътя, който да ги обедини. Когато има нерешени въпроси преди членството, те 
не намират по естествен път своето разрешение“, смята Петър Витанов. 
По повод ситуацията в Украйна и следващите действия на Европейския съюз, той изрази съмнения, че Европа лесно ще се 
обедини около нов пакет от санкции. 
„Нови санкции срещу Русия вероятно ще има, но всеки следващ пакет ще бъде все по-трудно приеман. Енергийните 
санкции засягат непропорционално различните страни-членки. Държави като България и Унгария, които са много по-силно 
зависими от руските енергийни ресурси, ще бъдат по-тежко засегнати дори от тези, върху които се налагат санкциите. 
Направи се опит да има ембарго на газа, на ядреното гориво, на петрола, но това не се случи. И то не защото не искаме да 
бъдем солидарни, а защото това би предизвикало едно икономическо самоубийство на част от страните-членки на ЕС“, 
категоричен е Витанов. 
„Като част от ЕС и НАТО България няма как да остане неутрална в конфликта, тя вече е взела страна. Но всяка държава има 
право да избере подхода. Великобритания е избрала да праща оръжие, но да не приема бежанци. България засега 
възприема по-хуманитарния подход. Тук има почти 100 000 души, за които се грижим да имат храна, подслон и съответните 
условия да останат. Решение на самата държава е по какъв начин да оказва помощ“, коментира социалистът. 
 
3e-news.net 
 
√ Политици и бизнес: България спешно трябва да вземе адекватни решения, за да даде тласък на електромобилността 
В близко бъдеще страната ни ще има нужда от десетки хиляди екологични коли и зарядни станции, държава, общини 
и индустрия трябва да се задействат в синхрон, смятат участници в кръгла маса 
България има нужда от ускоряване на навлизането на електромобилността, но паралелно с това да се осигури възможност 
за разпространение и на алтернативни екологични автомобили като тези на водород. За целта трябва да се обърне 
внимание както на стимулите за закупуване на е-коли, така и на зарядната инфраструктура, най-вече с оглед на това, че 
към момента цената и на двете е висока. Нужно е изграждането на хиляди зарядни станции, включително бързи, както в 
населените места, така и по магистралите и основните пътища, като това трябва да стане в сравнително кратки срокове. 
Затова държавата и общините трябва да увеличат усилията си за подпомагане на цялостното развитие на 
електромобилността, но и да се създадат добри условия за публично-частни партньорства. Всичко това трябва да се случва 
в паралел с целите на ЕС за зелената трансформация в икономиката и транспорта, както и намаляването на зависимостта 
от изкопаеми горива, както и съобразявайки се е междинните и крайните цели към 2030 и 2050 г. 
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Около всички тези идеи се обединиха участниците в проведената вчера кръгла маса „Транспортът на бъдещето – чиста 
енергия на справедлива цена“, организирана от ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския 
парламент Петър Витанов и Аутомотив клъстер България. 
Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов припомни планът към средата на 2026 г. 
електромобилите у нас да достигнат 30 000. Това означава около 10-кратно увеличение спрямо броя им в момента, тъй 
като към края на 2020 г. те са около 3 000. Той добави, че това ще са както нови е-коли, но също така ще се развива 
вторичният пазар, така че част от тях ще са и "втора ръка". Според него това не трябва ни притеснява, защото в кръговата 
икономика "нещата трябва да се въртят". 
“Държавата се е ангажирала с изграждането на зарядната инфраструктура”, отбеляза Сандов, цитиран от БТА. Той посочи, 
че трябва да има 10 000 публични точки в цялата страна, в които всеки да може да зарежда електромобила си. "Това прави 
една плътна мрежа, фокусирайки се върху основните неща, където се намират тези електромобили, с включително 20-30 
хъба по основни пътни артерии. Говорим за автомагистрали, където да може да се случва бързото зареждане", заяви 
вицепремиерът. 
Той уточни, че такива публични точки за зареждане на електромобили ще бъдат изградени и в централните градски части 
на 50-те основни български града, както и в големите жилищни квартали. “Плановете са да се изградят поне 20-30 хъба, 
150-200 бързи зарядни станции на входовете и изходите на градовете. Те ще се изградят на общински територии и частни 
обекти като търговски центрове, бензиностанции и други. За изграждането им ще се търси пазарният подход, публично-
частното партньорство”, отбеляза още Сандов. 
Един от големите проблеми, свързани с електромобилите, това е цената. Електромобилите все още са скъпи, посочи 
председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
Настимир Ананиев. 
Той добави, че много държави в ЕС предприемат конкретни мерки със субсидия в различна посока. Ананиев е на мнение, 
че и в България може да се предприемат такива мерки. Той обаче изтъкна, че ЕК и ЕС могат да се опитат да предложат 
директно субсидиране за всеки един европейски гражданин, който си е закупил електромобил. 
“Зарядната мрежа е много ключова за развитието на електромобилите”, коментира още Ананиев. И посочи, че едно от 
изискванията на ЕК е на всички магистрали поне на всеки 60 км да има зарядна станция, така че България трябва да мисли 
и в тази посока. 
С мнението му се съгласи и председателят на Комисията по въпросите на ЕС в парламента Драгомир Стойнев. „Ролята на 
държавата е да подпомага за изграждането на необходимата инфраструктура за електромобилите“, каза той, като уточни, 
че говори не само за частната инфраструктура, но и за обществената, която трябва да бъде наистина достъпна и на по-
ниска цена. 
“България трябва да има визия за развитието на електромобилите. Без зарядни станции и нужната инфраструктура няма 
как страната ни да разчита, че пазарът на електромобили ще се развива”, отбеляза още Стойнев. Но допълни и че е-колите 
не са единсвтените екологични и държавата трябва да помисли също и за алтернативите. Той даде пример, че във Франция 
вече има таксита, които се движат на водород. "Т.е. хората вече инвестират не само в електромобили. Наистина промяната 
е видима. Колкото по-бързо осъзнаем тази промяна, толкова по-добре", подчерта Стойнев.  
Стойнев изтъкна още, че България трябва да започне не само да усвоява средства, но и да усвоява идеите на ЕС. 
“Електромобилите, автомобилите на водород, ще намалят зависимостта от от петрол и газ, което показва, че преходът към 
този тип автомобили е неизбежен”, добави той. 
“Транспорт и екология означават сигурност. Транспортната политика е политика за сигурност – сигурност на Европа и на 
европейските граждани. Войната в Украйна и енергийната зависимост от Русия превърнаха тази политика в необходимост 
от спешни действия, а ударите върху икономиката, провокирани от пандемията, наложиха ускоряването на преминаването 
към зелена енергия и националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да отговорят на тази необходимост. 
Сега е времето за бързи, смели и умни решения за „Енергийно свободна Европа“, каза вицепрезидентът Илияна Йотова по 
време на откриването на кръглата маса. 
Тя открои важността на дискусията и в контекста на току-що одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост 
и изрази надежда проектите, заложени в него в областта, да дадат добри резултати за модерен, екологично чист и 
рентабилен транспорт. 
Вицепрезидентът подчерта, че развитието на енергийните източници не става така бързо и поради голямата зависимост 
на европейските страни от газ, петрол, въглища се нуждаем от нова енергийна инфраструктура, особено на европейско 
ниво. Световният енергиен микс е съставен в 86% от полезни изкопаеми преди 20 години. Днес техният процент е 84%, т.е. 
само с два процента по-малко за 20 години. Йотова беше категорична, че не може с лека ръка да се отписват базови 
мощности, които осигуряват стабилност и предвидимост в енергийния микс, докато не се осигурят устойчиви решения за 
съхраняване на екологично чиста енергия от ВЕИ. 
Йотова насочи вниманието върху риска за климата от разработване на нови находища и използване на нови големи 
количества природни горива в желанието за бърза диверсификация и рязко намаляване на руските доставки. 
Вицепрезидентът открои основните цели, заложени в плана „Готови за 55“, свързани с екологично чист транспорт – 
намаляване на парниковите емисии, свързани със старите автомобили, данъчни промени за стимулиране на други 
превозни средства, цифровизация и изграждане на интегрирана транспортна система, нисковъглероден транспорт. 
„Транспортният сектор е отговорен за около една четвърт от парниковите емисии в ЕС, затова е необходимо цялостно 
преосмисляне на политиките в тази област“, заяви Йотова и подчерта огромното предизвикателство пред България с 
ограничаването на използването на стари дизелови и бензинови автомобили. Средната възраст на автомобилния парк в 
страната е над 18 -19 години, показател по който се нареждаме на последно място сред страните в ЕС, показател, свързан 
пряко с покупателната способност. 
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Вицепрезидентът изтъкна необходимостта от развитие на интегрирана и интермодална транспортна система – различните 
видове транспорт не трябва да се противопоставят, а да си взаимодействат, да се допълват и да се използват силните 
страни на всеки вид транспорт, с оглед постигане на по-ефективна, конкурентоспособна и екологична транспортна услуга, 
която да е в полза на бизнеса, икономическите оператори и населението. „В тази връзка разчитаме приоритетно на 
железопътния и водния транспорт и стимулираме активно нисковъглеродните решения за развитие на транспортната 
система“, посочи Йотова. 
Промяната на икономическия и на линейния модел, на които сме свидетели, е неизбежна и ще се случи. Това каза 
ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и съорганизатор на събитието Петър 
Витанов. 
Той изтъкна, че транспортът е един от най-големите замърсители и посочи, че в европейски план той е отговорен за близо 
30% от въглеродните емисии. Според него в този сектор промяната става поетапно, но тя е абсолютно неизбежна. 
"Бъдещето е на електрическата мобилност, на зелените влакове, на зелените автобуси", заяви Витанов. Той посочи, че за 
да се запази тази мобилност, тя трябва да стане доста по-екологична, устойчива и щадяща природата. 
Българският евродепутат изтъкна, че тази дискусия е възможност да се обединят от една страна законодатели, а от друга 
страна - представители на неправителствените организации, представителите на индустрията, бизнеса, за да може да се 
дискутират онези общи решения, които ще помогнат в подготовката за икономическата трансформация. 
„Железопътният транспорт е елемент и част от транспорта на бъдещето“, каза от своя страна заместник-министърът на 
транспорта и съобщенията Божидар Костадинов. И допълни, че мобилността е елемент, който все повече навлиза в 
ежедневието. Тя е потребност и с нейното повишено използване се "сблъскваме всеки ден". 
“На дневен ред стои въпросът за засилването на железопътната инфраструктура и нейната електрификация”, смята зам.-
министърът. Според Костадинов жп инфраструктурата е много важен елемент както в сферата на мобилността, така и в 
транспорта като цяло. 
“Все повече се забелязва, че железопътната инфраструктура е логичният отговор на потребностите”, коментира още 
Костадинов. Заради това той би искал наравно с развитието на автомобилния сектор и неговата електрификация, да може 
да се обсъжда и да се търси взаимодействието за развитието на железопътния транспорт. 
Автомобилната и в частност електромобилната индустрия играят все по-важна роля и в икономиката на страната ни. За 
последните 10 години броят на заетите в производството на автомобилни части и компоненти в България се е увеличил от 
7000-8000 до над 70 000. Това изтъкна изпълнителният директор на "Аутомотив клъстер България" арх. Любомир 
Станиславов. 
Той посочи, че за този период оборотът на тези компании се е увеличил от 500 млн. на 6.5 млрд. лв. Според него те са 
отговорни за около 10% от икономиката на България. “Ако към тях се добавят и хората, които се занимават с последващата 
продажба и сервизиране, се оказва, че в този сектор са заети огромно количество хора”, добави Станиславов. 
Според думите му това е най-бързо и динамично развиващата се индустрия в България, ако се погледнат цифрите като 
оборот и заетост. Затова навлизането на електрическите автомобили и все по-добри софтуерни решения са шанс България 
да има водещо място в тази сфера, смята изпълнителният директор на "Аутомотив клъстер България". 
 
√ София ще прави таксономичен анализ на няколко проекта и дали са допустими за финансиране по Зелената сделка 
"Иновативни решения за ефективно използване на енергийните ресурси, намаляване на зависимостта от изкопаемите 
горива и въглеродните емисии в София е първата ни задача, когато говорим за нови технологии в управлението на града. 
Затова изграждаме съоръжения на възобновяеми енергийни източници за отоплението на общински детски градини, с 
които намаляваме консумацията на енергия." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриване на 
конференцията Digital Sofia The Smart city, която се проведе в столицата вчера. 
"Щастлива съм, че София е първата столица в Европа с таксономичен анализ. За тази цел сме разработили шест мащабни 
проекта, един от които е за внедряване на водородни технологии в обществени сгради за намаляване на 
конвенционалните горива". Кметът изрази удовлетворение, че София е първата столица в Европа с подобен таксономичен 
анализ, предаде БТА. 
"Така всеки един проект, който общината ще реализира в бъдеще, ще е съгласно Зелената сделка и финансиран срещу 
доказани резултати", посочи Фандъкова. Тя изброи проектите в тази посока, по които работи Столичната община. 
Първият е за зелени детски градини и училища, вторият - за електрически автомобили за споделено пътуване, с които биха 
се спестявали 15 хил. тона въглеродни емисии на година. Третият е за центъра за обработка на големи данни, който ще 
следи парникови газове, енергия в MWh, екстремните метеорологични явления и други данни. 
"Четвъртият е за пречистващи филтри, които в реално време измерват нивото на фините прахови частици, петият - за 
внедряване на водородни технологии в обществени сгради за намаляване на конвенционалните горива. А последният е 
зелена електрическа жп линия от гара Яна до ТЕЦ "София" за транспорт на RDF-горивото. Тя би спестила над 8 хил. 
автомобилни курса на година", каза Фандъкова. 
Тя посочи, че общината развива услугите за гражданите за ползване на градския транспорт и паркирането в града. "От 
няколко месеца любимият начин на заплащане в градския транспорт е с банкова карта - вече близо 70% от всички 
еднократни билети продадени от Центъра за градска мобилност са електронни, посочи Фандъкова и коментира, че така 
пътуването става по-удобно и изгодно. 
Удобен начин е и онлайн плащане чрез мобилното приложение МПАСС", отбеляза столичният кмет. Тя съобщи още, че 
София е първата община, която въведе електронното заявяване на разрешение за строеж и други градоустройствени 
услуги. 
"Мобилно приложение Nag.Mobile осигурява данни от планове за регулация и други. Вече 20 000 потребители са се 
възползвали от мобилното приложение. Разработихме и 17 нови електронни услуги за разрешаването на устройствени 
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процедури и одобряване на подробни устройствени планове, с които скъсяваме сроковете и гарантираме повече 
публичност. 
Само от началото на март до 11 април са подадени 150 заявления, които от хартиени сме направили дигитални с 
електронен съгласувателен лист," информира Йорданка Фандъкова. 
 
√ Понижение със 7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 357.12 лв. за MWh с ден за доставка 13 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 357.12 лв. за MWh и обем от 83 779.50 MWh с ден за доставка 13 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е спад 
със 7.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 307.54 лв. за MWh, при количество от 42 602.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 177.00 MWh) е на цена от 406.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 352.74 лв. за MWh и количество от 3265.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 114.4 лв. за MWh ( 3339.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 589.94 лв. за 
MWh при количество от 3537.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 09 часа – 535.57 лв. за MWh (3768.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 270.71 лв. за MWh при количество от 3295.5 MWh. 
Спрямо стойността от 383.99 лв. (196.33 евро) за MWh за 12 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 13 април 2022 г. се понижава до 357.12 лв. за MWh (спад със 7.0 %) по данни на БНЕБ или 182.59 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 205.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 330.48 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                      MW 
АЕЦ     34,43%   2100.36 
Кондензационни ТЕЦ   40,02%   2441.27 
Топлофикационни ТЕЦ   5,66%   345.34 
Заводски ТЕЦ    1,96%   119.86 
ВЕЦ     0,19%   11.83 
Малки ВЕЦ    3,18%   194.06 
ВяЕЦ     1,52%   92.78 
ФЕЦ     12,23%   746.11 
Био ЕЦ      0,80%    48.62 
Товар на РБ        4238.13 
Интензитетът на СО2 е 370g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 10 април нараства с 23.70 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се увеличава с 21.10 на 
сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават на плюс, но при преглед на по-ранни отчетни период се 
наблюдава промяна на показателите в посока към понижение. Салдото (износ-внос) все още е на плюс, но отбелязаната 
преди седмици тенденция за свиване става все по-очевидна. Делът на базовите централи остава висок, но и при тях 
тенденцията е за понижение. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и 
разпределителната мрежи расте. Не такива са данните за дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 
януари – 10 април (01.01.2022 г. – 10.04.2022 г.) спрямо аналогичния период на миналата година. 
Производството на електроенергия от началото на настоящата  година към десетия ден на месец април достига до обем 
от 16 224 189 MWh. Това представлява повишение с 20.20 % (плюс 21.31 %  отчетени преди седмица за сравняваното време 
до 3 април т.г.) спрямо аналогичния период на предходната година. Тогава производството на електроенергия е било от 
порядъка на 13 497 187 MWh. 
Потреблението на електроенергия от първия ден на януари до десети април тази година се повишава до 12 356 734 MWh, 
което е ръст с 2.35 % (плюс 3.20 % отчетени преди седмица). За сравнение, през посочения период година по-рано 
потреблението на електроенергия е било в обем от 12 072 960 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително, но тенденцията на промяна на показателите в посока към спад остава водеща. 
Така за времето от началото на годината към първите десет дни на настоящия месец април салдото (износ-внос) нараства 
до 3 867 455 MWh, което е ръст със 171.55 % (плюс 183.07 % през предходния отчетен период преди седмица, плюс 192.79 
% преди две седмици). Година по-рано през аналогичния период салдото (износ-внос) е съставлявало 1 424 227 MWh. 
Базовите централи запазват висок положителен дял, въпреки наблюдаваните изменения спрямо по-ранни отчетни 
периоди и за сравняваното време от 1.01 до 10.04 тази година той е бил от порядъка на 13 906 215 MWh. Това е увеличение 
(плюс) с 29.03 % (плюс 30.38 % отчетени седмица по-рано). През посочените отчетни дни, но година по-рано делът на 
базовите централи е бил в обем от порядъка на 10 777 272 MWh. 
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Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да се подобрява. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до десетия ден на четвъртия месец 
от настоящата 2022 г. нараства до обем от 469 451 MWh или с 23.70 % спрямо аналогичните дни на 2021 г. (плюс 22.10 % 
преди седмица). През посочените отчетни дни, но година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 
379 516 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на увеличеното участие на вятърните (23.06 %) и фотоволтаични 
(плюс 36.79 %) централи, въпреки мощностите на биомасата (минус 0.65 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства до 641 408 MWh, което за сравнявания период от 1 януари до 10 април 
тази година представлява ръст с 21.10 % (плюс 20.20 % отчетен ръст седмица по-рано). През същите дни, но през 
предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 529 672 MWh. В частност този 
ръст се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 30.87 %) и фотоволтаични (плюс 20.15 %) централи и въпреки по-
лошия дял на биомасата (минус 22.98 %). 
Водноелектрическите централи продължават да държат висок свиващ се дял. Така за времето от първия ден на януари 
миналата година до десети април участието на ВЕЦ е възлизало на обем от 1 810 727 MWh. За сравнявания период от 
настоящата 2022 г. делът на ВЕЦ намалява  до обем от порядъка на 1 207 115  MWh, което представлява спад с 33.34 % 
(минус 32.83 % отчетени за сравнявания период от 1 януари до 3 април т.г.).   
 
√ Полша България и Румъния са с най-ниските цени на електроенергията в Европа за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 182,59 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 276,62 евро/мвтч за базова 
енергия 
Полша България и Румъния са с най-ниските цени на електроенергията в Европа за сряда, става ясно от данните за базовата 
енергия на енергийните борси. Докато у нас и в Румъния цената е 182,59 евро/мвтч за базова енергия, то Полша е лидер с 
евтина електроенергия на цени от 126,09 евро/мвтч. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 182,59 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 157,24 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
207,94 евро/мвтч. Най-високата цена от 301,63 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената между 16 ч тя ще 
бъде 58,49 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 83 358,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 13 април ще бъде 276,62 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 133,00 гвтч. Максималната цена ще бъде 367,62 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 208,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 април е 225,18 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 226,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 301,63 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 177,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 449,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 април на Словашката енергийна борса е 224,54 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 301,63 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 163,31 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 222,52 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 301,63 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 1 ч и тя ще бъде 161,67 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 април е 226,72 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
229,76 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 56 771,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 301,63 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 177,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 222,52 евро/мвтч на 13 април. Пиковата цена ще бъде 226,68 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 461 912,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 301,63 евро/мвтч. В 1 ч се очаква и най-ниската цена от 161,67 евро/мвтч. 
 
√ Санкциите срещу Русия заради войната в Украйна се настаниха на европейските електроенергийни борси и държат 
цените в диапазона до 250 евро за MWh 
Санкциите на Европа срещу Русия заради военните действия в Украйна се настаниха трайно сред факторите, движещи 
европейските електроенергийни борси. Притесненията на бизнеса, заради спирането на достъпа на руски кораби до 
пристанищата и въглищата (въпреки отлагателното влизане в сила от август) все още не са очевидни. С времето обаче ще 
се засилват. 
На този фон европейските електроенергийни борси минаха през силна разнопосочност през изминалата седмица и 
останаха под влиянието на петия пакет от санкциите на Европа срещу Русия заради военните действия в Украйна. 
Наблюдаваният спад за втора поредна седмица в сегмента „ден напред“ доведе до разделяне на европейските 
електроенергийни борси на по-ниски и по-високи ценови стойности. Цената на сорт Brent се понижи, но 100 долара за 
барел не означава ниска цена. Стойността на природния газ на борсата ICE остана над 100 евро за MWh, а цената емисиите 
също остава висока. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 14-та седмица в страните от Европа e 49 837.8 GWh. 
Към вечерните часове на 10 април тази година производството на електроенергия в страните от ЕС достига до обем 
от  45 645.7 GWh (46 751.8 GWh седмица по-рано), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. От това общо 
производство на фосилните горива се пада дял от 31.8% или 14 505.7 (19 075.6  GWh преди седмица). От тях - на кафявите 
въглища – 7.2 %, както и на каменните – 6.6 %). Газът държи дял от 14.8 % (6777.1 GWh). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 22.6% или 10.334.9 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 20 805.1 GWh или 45.6 %. 
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Вятърните централи на сушата са произвели обем от 10 869.0 GWh или 23.8%, а офшорните – 1290.0 GWh или 2.8 %. Делът 
на слънцето остава почти на нивото от предходната седмица GWh - 5.4 % или 2452.6 GWh. 
Обобщените данни от други източници сочат, че производството на слънчева енергия през първото първото тримесечие 
на 2022 г. на европейските пазари на електроенергия на годишна база и в сравнение с последното тримесечие на 2021 г.се 
е увеличило между 9.9% на италианския пазар и 67% от португалския пазар. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 
г. увеличението на производството на слънчева енергия е между 10% и испанския пазар и 71% на германския пазар, поради 
по-голямата разлика в  слънцестоенето в по-северните ширини. 
Що се отнася за България увеличението като цяло от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е слабо – през последното 
тримесечие на 2021 г. е било 12.2 %, а през първото тримесечие на 2022 г. – 13.4 %. В частнос слънчевата енергия през 
последното тримесечие на 2021 г. е било едва 1.5%, а за първото тримесечие на 2022 г. – 2.3 %. 
При производството на вятърна енергия през първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава ръст на годишна база на 
пазарите на Германия и Италия, съответно с 31% и 8,0%. На останалите пазари производството е по-ниско от това през 
първото тримесечие на 2021 г., като спадът е между 3,6% за Франция и 13% за Испания. 
Ако производството на вятърна енергия през първото тримесечие на тази година се сравни с това от последното 
тримесечие на предходната година, се наблюдава увеличение на всички пазари с изключение на Пиренейския полуостров. 
Най-голямо увеличение е регистрирано на германския пазар и е 26%. На испанския и португалския пазар намаленията са 
съответно 5,9% и 6,0%. В България увеличението е слабо – от 3.3 % за сравнявания период на 2021 г. на 3.7% през 2022 г. 
През първото тримесечие на годината дните с най-високо производство на вятърна енергия се отчитат за Германия и 
Франция 
Търсене на електроенергия 
Търсенето на електроенергия на европейските пазари през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото 
тримесечие на предходната година намалява. Най-голям спад се регистрирано на пазара на Нидерландия – 5.2% спрямо 
първото тримесечие на 2021 г. Във Великобритания спадът е 2.8%. В Испания, Франция и Белгия понижението е 2.9%, 2.5% 
и 1.8% за всяка от страните съответно. Това се дължи на по-високите температури през първото тримесечие на тази година 
спрямо последното на предходната. На другите електроенергийни пазари обаче като Италия, Португалия и Германия 
търсенето се увеличава - между 0.5% за Германия и 2.0% за Италия. 
Сравнявайки търсенето през първото тримесечие на годината спрямо последното тримесечие на 2021 г., в Нидерландия 
се очертава като с най-голям спад за сравнявания период с 6.6%. В Германия, Италия и Великобритания търсенето 
намалява съответно с 0.8%, 0.4% и 0.1%. Точно противоположно – увеличава се на пазарите на Франция и Португалия – с 
5.3% и 4.6% съответно. В Испания търсенето се е увеличило с 1.4%, а на белгийския има най-малко увеличение от 0,1%. В 
България увеличението на годишна база е над 3 %. 
Цените 
Разнопосочното движение на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ по-ясно изразено с ден за 
доставка 4 април се запази през цялата седмица. Разделението стана видимо с ден за доставка 5 април при запазване на 
разнопосочно движение. Разликата между различните електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ остана висока – 
183.02 евро за MWh за Германия и 278.08евро за MWh в Гърция. 
С ден за доставка 6 април разделението остана, въпреки че разнопосочното движение бе ограничено. Ръст бе отчетен само 
на две от европейските електроенергийни борси – Гърция (282.87 евро за MWh) и Полша (117.44 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси се наблюдаваше понижение – от 3.8 % (254.99 лв. за MWh) на 
Иберийския пазар и 4.5% (283.31евро за MWh) в Италия до 16.8 % и 16.2%, в България и Румъния (173.43 и 174.65 евро за 
MWh съответно) и 30.8 % (127.69 евро за MWh) в Белгия и 33.7 % (121.33 евро за MWh). 
Франция въпреки спад от 11 % остана с една от най-високите цени – 274.35 евро за MWh. По-високата цена там в частност 
се дължи на това, че от 56 реактора 26 са с различни проблеми и не работят. 
Спадът продължи и с ден за доставка 7 април. Ръст бе регистриран на 3 от европейските електроенергийни борси – според 
статистиката на energylive.cloud – Ирлания и Северна Ирландия (209.12 евро за MWh) и Нидерландия (200.56 евро за MWh). 
Спадът варираше от 3.2 % и 3.8% за България, Румъния  и Унгария (167.96 евро за MWh) и 15.8 % за Иберийския пазар 
(214.79 евро за MWh), 15.3 % (240.00 евро за MWh) в Италия, както и 20.0% за Франция (219.54 евро за MWh) , 25.4 % (87.61 
евро за MWh) в Полша и 38.9 % (74.15 евро за MWh) за Германия. 
Цените в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 8 април цените се върнаха 
към ръст . Все пак понижение се наблюдаваше на 6 от европейските електроенергийни борси като  три от тях – на България, 
Румъния и Унгария останаха в една ценова зона, а спадът бе от порядъка на 3.5 % (162.14 евро за MWh) в Унгария, 5.2 
(159.17 евро за MWh ) в Румъния и 6.7 % (156.72 евро за MWh) в България. В Словакия понижението беше слабо 1.9 % 
(139.97 евро за MWh). По-значителен спадът се наблюдаваше на Иберийския пазар – 28.0 % (154.70 евро за MWh). 
В Германия стойността се повиши до 120.87 евро за MWh, в Чехия -  125.66 евро за MWhа във Франция се върна на високото 
ниво от 248.11 евро за MWh, а в Белгия – 212.93 евро за MWh. Гърция също отчете висока цена от 246.95 евро за MWh. 
Запазвайки като цяло разнопосочното движение, макар и не така мащабно с ден за доставка 9 април европейските 
електроенергийни борси се върнаха по-скоро към спад. Все пак увеличение беше отчетено на 4 от европейските 
електроенергийни борси – Ирландия и Северна Ирландия (275.30 евро за MWh) и Иберийския пазар (241.59 евро за MWh). 
На останалите борси понижението варираше от 2.6 % във Франция (241.63 евро за MWh) и 14.0 % в България и 15.4 % в 
Румъния и 16.9 % в Унгария (134.73 евро за MWh).  Както и 37.3 % (133.53 евро за MWh) в Белгия  и 50.5 % (59.83 евро за 
MWh) в Германия, където цената остана и най-ниска – дори в Полша пир спад с 12 % стойността остана по-висока (85.36 
евро за MWh). 
С ден за доставка 10 април разнопосочните знаци продължиха да са водещи, въпреки наблюдаваното на повечето от 
европейските електроенергийни борси понижение. Все пак на ръст бе отчетен на пет от борсите. В Белгия стойността се 
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повиши до 182.70 евро за MWh В Германия – до 74.65 евро за MWh , в Чехия – 79.36 евро за MWh, Великобритания – 243 
евро за MWh и Нидерландия – до 189.23 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението беше от порядъка на  от 9.8 % (217.91 евро за MWh) във 
Франция и 16.8 % (195.85 евро за MWh) в Италия, както и 37.9 % (83.60 евро за MWh) в България и Румъния и 33.1 % (90.16 
евро за MWh) в Унгария и 30.2 % (873 евро за MWh) в Словакия. 
На Иберийския пазар бе регистриран значителен  спад с 34 % (159.33 евро за MWh). В Гърция понижението също бе 
съществено - 26.5 % (168.22 евро за MWh). 
Новата седмица стартираща на 11 април започва  с увеличение – от 2.3 % (163.13 евро за MWh) в Испания и Португалия и 
5.11 % (229.05 евро за MWh) във Франция до 105.74 % (172.00 евро за MWh ) в Румъния и България и 152.43 % (227.59 евро 
за MWh) в Унгария и 181.78 % в Чехия, както и 199.56 % в Германия (223.62 евро за MWh). 
Средната стойност за месеца към десетия ден на април на БНЕБ е 148.41 евро за MWh, а за съседна Румъния – 149.12 евро 
за MWh. Двете електроенергийни борси се изпреварват по по-ниски средни цени единствено от Германия със 130.2 евро 
за MWh и Полша – 101.37 евро за MWh. 
Най-високите средни стойности в този сегмент към 10 април остават в Италия (270.07 евро за MWh) и Франция (291.22 евро 
за MWh). На годишна база, към настоящия момент най-общо, към 10 април ценовите нива в сегмента „ден напред“ остават 
в диапазона 230 – 250 евро за MWh. 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., през първото тримесечие на 2022 г. средните цени като цяло (не само ден 
напред) нарасват на почти всички европейски пазари на електроенергия. Изключение прави британският пазар с лек спад 
от 0.3%. Най-силно покачване на цените от 15% е регистрирано на пазара на Nord Pool, а най-слабо на белгийския пазар – 
с 1,8%. На останалите пазари повишението на цените е между 3.1% на италианския пазар и 8.7% от пазара в Испания и 
Португалия. 
Ако средните цени за първото тримесечие на 2022 г. се съпоставят с регистрираните през същото тримесечие на 2021 г., се 
наблюдава съществено увеличение на всички електроенергийни пазари. Най-високо е покачването на цените на 
иберийския пазар, от 407%, докато най-ниското увеличение е това на пазара на Северна Европа, от 162%. На останалите 
пазари повишенията на цените е между 226% на британския и 338% на френския пазар. 
Това увеличение през първото тримесечие на 2022 г. на средните тримесечни цени според големите консултантски 
компании в сектора говори за постигане на исторически върхове на всички пазари, с изключение на британския. След 
наблюдавания спад на средните месечни стойности през февруари, цените през март достигат исторически нива на 
повечето пазари, със стойности между 250 евро за MWh и 308 евро за MWh и повишения с над 40% в сравнение с февруари. 
Петрол сорт Brent, природен газ, CO2 
Фючърсите на петрола Brent за първия месец на борсата ICE регистрираха средна стойност от 97,90 долара за барел през 
първото тримесечие на 2022 г. Това е с 23% четвъртото тримесечие на 2021 г., и с 60% над  фючърсите търгувани през 
първото тримесечие на 2021 г. (61.32 долара за барел). 
През по-голямата част от първото тримесечие на 2022 г. цените на петрола Brent останаха под влиянието от развитието на 
конфликта между Русия и Украйна. Санкциите срещу Русия и опасенията от прекъсване на доставките поради войната 
благоприятстваха повишаването на цените. Във вторник, 8 март, беше постигната историческа максимална цена на 
сетълмент от 127.98 долара за барел, която е и най-високата от юли 2008 г. В последните дни на тримесечието отново се 
появиха опасения относно ефектите от пандемията върху търсенето поради ограниченията в Китай, което доведе до спад 
на цените до около 110 долара за барел. 
Миналата седмица сорт Brent завърши със спад от 3%, заради пускането на петрол от стратегическите запаси на страните 
членки на МАЕ, но ефектът се очаква да бъде краткосрочен. Опасенията от ембарго и петият пакет от санкции държат 
ценовите нива на петрола на високи нива. 
Що се отнася до фючърсите за газ TTF на пазара на ICE за първия месец, средната стойност, регистрирана през първото 
тримесечие на 2022 г., е 100.71 евро за MWh. В сравнение с фючърсите, търгувани през четвъртото тримесечие на 2021 г., 
от 96.59 евро за MWh, средната стойност нараства с 4,3%. В сравнение с месечните фючърси, търгувани през първото 
тримесечие на 2021 г., когато средната цена беше 18.40 евро за MWh ръстът е 447%. 
Като цяло цените и през миналата седмица останаха високи и над 100 евро за MWh – в диапазона 109.00 – 103.00 евро за 
MWh. 
Развитието на фючърсните цени на газа TTF също е резултат от конфликта между Русия и Украйна. Страхът от прекъсване 
на доставките на газ от Русия благоприятства повишаването на цените. В резултат на опасенията на 7 март бе отчетена 
историческият максимум от 227.20 евро за MWh. 
По отношение на фючърсите за права на емисии на CO2 на пазара на EEX за референтния договор от декември 2022 г., то 
те достигнаха средна цена през първото тримесечие на 2022 г. от 83.21 евро за тон, което е , с 20% над стойностите от 
предходното тримесечие за референтния договор от декември 2021 г. , когато съставляваха  69.15 евро за тон. В сравнение 
със средната стойност за първото тримесечие на 2021 г. за референтния договор от декември същата година, от 37.93 евро 
за тон, средната стойност за първото тримесечие на 2022 г. е била със 119% по-висока. 
Тенденции 
Малко по-ниските цени, отчетени на някои от европейските електроенергийни борси успокоиха някои от участниците на 
пазара. Това не означава, че не плащат високата цена на санкциите срещу Русия заради военните й действия в Украйна. 
Успокоението за бизнеса все още остава много назад в плановете. Пазарите остават притеснени, а и държавите, заради 
изтъняването на бюджетите и вече зараждащи се притеснения от социално и битово естество. Санкциите, според 
очакванията вече нанасят разрушителен удар върху руската икономика. Казват, че Русия е в дефолт. Санкциите, както се 
знае обаче имат и обратно действие. Европа е вносител на ресурси, а това някак убягва. Замяната на вноса на ресурсите от 
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други страни не може да стане само с обещания. Докато това се случи Европа ще плаща висока цена. Липсата на ресурси 
ще засили социалните брожения, а отражението няма нужда да бъде описвано. 
През миналата седмица председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел заяви, че в един момент ще се наложи предприемане 
на санкции и срещу руския петрол и газ. Повече яснота по този въпрос се очаква тази седмица. Това  уплаши европейските 
компании. Забраната за внос на въглища според петия пакет от санкции вече предизвика коментари, че дори и с 
отлагателно действие компании със стогодишна история ще трябва да мислят за затваряне. Забраната за внос на петрол и 
газ ще засили още повече настроенията за затваряне на бизнеси. Производството на слънчеви панели в Европа при липсата 
на газ ще бъде поставено под въпрос. Идеите за енергийния преход ще отстъпват назад. Дотогава, докато прескочат прага 
на отмъщението. 
 
Мениджър 
 
√ Петков с конкретно предложение как да се плати на строителните фирми 
Предлагаме над 600 млн. лв. да се платят веднага на строителните фирми, а останалите 50% да минават през 
парламентарни комисии след като има доклад на експерти, че тези дейности са реално извършени. Това заяви премиерът 
Кирил Петков по време на среща с представители на пътния бранш вчера следобед. По думите му се очаква в четвъртък 
това предложение да бъде гласувано в парламента, но при условие, че вторите 50% минават през експертна комисия.  
Изявлението му идва след като от "Автомагистрали - Черно море" обявиха, че подновяват протестните си действия заради 
забавянето на решението на Народното събрание за изплащане на дължимите 28 млн. лв. за ремонт на отсечката Чирпан-
Стара Загора. По-рано вчера от Българската браншова камара "Пътища" насрочиха за днес национален протест на 
пътностроителните фирми с начален час от 9 ч. сутринта. Пътните строители ще се съберат пред сградата на парламента в 
София, готвят се и блокади по определени пътни участъци.  
"Това е нашето предложение. Изпратили сме го днес към "Има такъв народ", БСП и "Демократична България" с 
предложението този четвъртък това решение да бъде гласувано в парламентарната зала", обясни Петков. Премиерът 
обясни, че за него е много важно да говори с малките превозвачи, за да чуе от първо лице кои са основите им проблеми, 
както и да обясни ситуацията с пътищата, която се случва в последната седмица. 
Относно избора за управител на БНБ, според Кирил Петков най-добре ще е ИТН да оттеглят номинацията на Любомир 
Каримански и коалицията да се обедини около един кандидат. 
"В момента г-н Каримански има подкрепата само на една от четирите коалиционни партньори. Това, според мен, не е 
правилният начин да се взимат решения за толкова важни постове", подчерта премиерът. 
Нищо няма да се прави по отношение на Северна Македония без решение на парламента, категоричен е Петков. "Това, 
което ще се случва по тази тема, ще бъде само и иденствено, когато парламентът реши каквато и да е стъпка. По никакъв 
начин правителството няма да действа самостоятелно. Парламентът ще бъде институцията, която ще реши", поясни Кирил 
Петков. 
 
√ ВСС върна на "поправителен" предложението за освобождаването на Гешев 
Висшият съдебен съвет отложи разглеждането по същество на предложението за предсрочно освобождаване на главния 
прокурор Иван Гешев, направено от министъра на правосъдието Надежда Йорданова. То трябваше да бъде разгледано 
днес, но членовете на съвета решиха, че първо трябва да се произнесат по редовността и допустимостта на предложението 
за предсрочно освобождаване на главния прокурор, направено от служебния правосъден министър Янаки Стоилов през 
юли 2021 г. 
Произнасянето по допустимостта ще се случи на 4 май, като преди това министър Йорданова трябва да отстрани, в 7-
дневен срок, установени от ВСС нередовности в предложението на Янаки Стоилов. Ако не бъдат отстранени в срок, ВСС ще 
остави предложението без разглеждане.  
Първата възможна дата за разглеждането на предложението за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван 
Гешев, направено от настоящия министър на правосъдието министър Надежда Йорданова е 11 май, предава БТА.  
"Те се състоят в това, че в него не са изложени конкретните фактически обстоятелства, за които се твърди, че съставляват 
посочените нарушения и съответно, уронване на престижа на съдебната власт", обясни министър Йорданова пред 
медиите. 
"Желанието и становището на Пленума на ВСС, съдейки от дебата, въпреки че все още няма такова решение, е да се 
обединят двете предложения в общо разглеждане", посочи министърът. По думите й, е възможно до края на месец май 
двете искания да бъдат разгледани по същество и евентуално да бъде взето решение за предсрочно освобождаване на 
Иван Гешев от поста главен прокурор. 
Докато ВСС заседаваше, пред сградата отново имаше протест на сдружение "Боец" срещу главния прокурор.  
Малко по-късно главният прокурор влезе в пряк словесен двубой с лидера на "Да, България" Христо Иванов като се яви 
лично на заседание на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, която обсъжда на второ четене 
промените в Закона за съдебната власт, предвиждащи закриване на Специализирания съд и Специализираната 
прокуратура 
"Тук съм само и единствено от уважение към институцията Народно събрание и да кажа на народните представители 
няколко неща. Основното е, че ръководството на прокуратурата няма да служи за декор на предварително взети решения, 
за които нямат значение аргументите, още по-малко юридическите аргументи, и фактите, и зад които седят, надявам се, 
не единствено и само интересите на това, което вие наричате олигархия и мафия", каза пред журналисти главния прокурор. 
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По думите му, резултатът от тези действия ще бъде само приключване безславно на най-важните дела в държавата, 
освобождаване на едни огромни парични средства и това ще е единствено в интерес на престъпността. Той предупреди, 
че отговорността няма да носи съдебната власт, а този, който извърши тези действия.  
Гешев каза, че втората причина да се яви на заседанието на комисията е Христо Иванов ("Демократична България"), който 
многократно поканил да разговарят, като "флагман на идеята за т.нар. "съдебна реформа". "С г-н Иванов съм готов да 
дебатирам и да чуя неговите юридически аргументи", каза главният прокурор и допълни, че подозира, че няма такива.  
Христо Иванов ("Демократична България") му отговори, че в определен смисъл има право, че решението е взето 
предварително, защото партиите от мнозинството три пъти са се явили на избори с ясно заявеното намерение за закриване 
на специализираното правосъдие. "Ние сме тук не просто, за да водим някакъв дебат, а за да изпълним волята на 
избирателите", посочи Иванов и призова Гешев "да освободи съдебната власт от себе си", да се яви на избори и да 
продължи "легитимно да държи тези политически речи".  
"Това е политическа обосновка. Историята е показала, че тези, които говорят от името на народа, обикновено не 
представляват народа", коментира главният прокурор. Иван Гешев се обърна към магистратите от Специализирания съд и 
прокуратура: "Прокуратурата ще ви подкрепи". По думите му, тези структури ги закриват, защото работят, а не защото не 
работят.  
След размяната на реплики с Христо Иванов, главният прокурор си тръгна от заседанието на правната комисия.  
 
√ Ангел Стоянов е новият директор на БДЖ 
Ангел Стоянов ще поеме функциите на генерален директор на "Холдинг БДЖ", предаде БТА. Това обяви транспортният 
министър Николай Събев, който определи Стоянов като "един великолепен специалист и експерт, който освен че разбира 
от железници, разбира и от цифри". 
Късно снощи от министерството потвърдиха, че Йордан Мирчев е освободен от длъжността изпълнителен директор и член 
на Съвета на директорите на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД. 
Попитан какви са мотивите от поста да бъде освободен Йордан Мирчев, министър Събев обясни: "В момента, от който 
обявихме, че започва вливане на трите отделни предприятия в БДЖ "Пътнически превози", БДЖ "Товарни превози" и 
Холдинг БДЖ, от Съвета на директорите подготвихме пътна карта, която създаваше правната рамка как от трите 
предприятия да направим едно. Една от стъпките изискваше в срок до 15 март да представим документа до НК 
"Железопътна инфраструктура" затова, че новото предприятие ще бъде финансово стабилно с 5-годишен бизнес план и 
други документи за възможното лицензиране на това предприятие до 15 септември". 
Идеята в крайна сметка беше до 15 март да подадем документите и междувременно да извършваме останалите действия 
по вливането, а до 15 септември новото предприятие да има лиценз, обобщи Събев.  
Транспортният министър каза, че е върнал два опита за бизнес план, като вторият по никакъв начин не е отчитал 
икономическия резултат от вливането. 
Обединение на товарните и пътнически железопътни превози и съществуващия "Холдинг БДЖ" в единна компания 
"Български държавни железници" е план, който транспортният министър Николай Събев обяви още през февруари. Целта 
е съкращаване на администрацията и намаляване на дълговете, а в началото на 2024 година единното дружество БДЖ да 
излезе на капиталовите пазари, посочи Събев.  
 
√ 1180,82 лева е средният осигурителен доход за февруари 
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2022 г. е 1180,82 лв., обяви Националният 
осигурителен институт 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г. е 1174,07 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец март 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Близо 1000 украинци вече работят у нас 
Общо 953 украински граждани са започнали работа на трудов договор в България от 24 февруари до 7 април, показват 
данните на Националната агенция за приходите. 
За същия период мобилните екипи на Агенцията по заетостта са консултирали 4100 бягащи от войната украинци и са ги 
информирали за възможностите за достъп до пазара на труда у нас, съобщиха от пресцентъра на социалното 
министерство. Общо 1228 от тях са попълнили анкета за готовността им да започнат работа. Данните показват, че 68% са 
готови да направят това веднага. 18% обмислят да предприемат тази стъпка в период от 1 до 6 месеца, а 10% са отговорили, 
че ще започнат работа, ако има осигурена грижа за децата им. 
Близо две трети от анкетираните украинци са с висше образование, а 31% са със средно. Едва 3% са с основно и по-ниско 
образование. Данните на Агенцията по заетостта показват още, че 27% от украинските граждани искат да започнат работа 
като офис – секретар. Всеки четвърти е посочил, че предпочита да е администратор в хотел, а 21% желаят да работят като 
камериер. 
Сред най-предпочитаните професии са още работник в заведения за хранене и заведения, продавач-консултант, 
ресторантьор, оператор на компютър, касиер, готвач, работник в производство.   
До 7 април 616 работодатели са потърсили посредничеството на бюрата по труда в страната за наемане на украински 
граждани. Подадени са заявки за 4407 свободни работни места. Най-много от тях са в областта на индустриалните 
дейности, електротехниката, електрониката и автоматиката, химичните технологии, хранителните технологии, туризма и 
търговията.  
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Агенцията за социално подпомагане също оказва подкрепа на бягащите от войната украински граждани. В периода от 24 
февруари до 12 април дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна са издали заповеди за отпускане на 
еднократна помощ до 375 лв. на 3147 украинци с предоставена временна закрила. Изплащането на средствата ще започне 
от 15 април.  
 
√ За европейската икономика вече няма връщане към нормалността 
Войната в Украйна и последвалите икономически санкции, наложени на Русия, ще причинят много по-големи промени в 
европейската икономика и пазари, отколкото предишни кризи, включително пандемията от короанвирус, твърдят 
икономисти, цитирани от Елиът Смит от Си Ен Би Си. 
Руската инвазия в Украйна принуди европейските лидери да ускорят своите плановете за намаляване на огромната си 
зависимост от руската енергия. Миналата седмица Европейският парламент призова за незабавно и пълно ембарго на 
вноса на руски петрол, въглища, ядрено гориво и газ. 
Това агресивно откъсване между икономиките на ЕС и Русия обаче ще струва скъпо на европейците, тласкайки нагоре и 
без това високата инфлация и заплашвайки да подкопае възстановяването на производството, започнало през миналата 
година, когато икономиките започнаха да се отърсват от пандемията от COVID-19. 
Главният икономист за ING Карстен Бжески отбеляза миналата седмица, че има голям риск Европа да изгуби своята 
международна конкурентоспособност в резултат от войната 
„Войната носи много по-съществена промяна за континента, отколкото пандемията. Не говоря само по отношение на 
политиките за сигурност и отбрана, а най-вече за цялата икономика“, коментира Бжески. 
„Еврозоната сега изпитва негативната страна на своя основен икономически модел - този на експортно ориентирана 
икономика с голям индустриален гръбнак и по-голяма зависимост от вноса на енергия“, добави той. 
След като се възползва от глобализацията и разделението на труда през последните десетилетия, еврозоната сега трябва 
да засили своя зелен преход и стремеж към енергийна автономия, като в същото време увеличава разходите за отбрана, 
цифровизация и образование. Бжески заяви, че това е предизвикателство, с което Европа „може и трябва да се справи“. 
„Ако и когато това стане, Европа ще бъде в добра позиция. Докато се стигне дотам обаче натискът върху финансите и 
доходите на домакинствата ще остане огромен. Междувременно корпоративните печалби ще останат високи“, каза той. 
„Европа е изправена пред хуманитарна криза и сериозен икономически преход. Войната се води в „житницата“ на Европа 
- ключов район за производство на зърно и царевица. Цените на храните ще се покачат до безпрецедентни нива. По-
високата инфлация в развитите икономики може да бъде въпрос на живот и смърт в развиващите се икономики“, добави 
икономистът. 
Бжески каза още че финансовите пазари са „заблудени“, отчитайки опитите за ръст при европейските акции, и обясни, 
че  „в момента няма връщане към каквато и да е нормалност на пазара“. 
Загриженост за устойчивостта на дълга 
Това разместване на тектонските пластове на европейската, а и глобалната икономика ще окаже допълнителен натиск 
върху централните банки и правителствата, които търсят баланс между борбата с инфлацията и поддържането на 
фискалната устойчивост, посочват икономистите. 
Банката BNP Paribas прогнозира в бележка, че по-бързият стремеж към декарбонизация, по-високите държавни разходи и 
дълг, по-интензивното противодействие на глобализацията и по-високият инфлационен натиск ще бъдат водещи теми за 
дълго време. 
„Това поставя централните банки в по-предизвикателна среда, при която способността им да следват конкретни политики 
е ограничена, а правенето на грешки е по-вероятно“ , коментира  Спирос Андреопулос, старши икономист в BNP Paribas 
Той също така отбеляза, че повишаването на лихвените проценти с цел овладяване на инфлацията ще създаде трудности 
за фискалните власти. 
„Макар че това не е от непосредствено значение, защото правителствата като цяло са удължили средния падеж на дълга 
си в годините на ниски лихвени проценти, по-висока лихвена среда може да промени и фискалните изчисления. В крайна 
сметка опасенията за устойчивостта на дълга мое отново да излязат на преден план“, каза Андреопулос. 
В резултат на ниската инфлация в най-новата история на еврозоната означава на Европейската централна банка никога не 
и се е налагало да избира между фискална устойчивост и преследване на инфлационните цели, тъй като ниската инфлация 
налага адаптивната парична политика, която подпомага фискалната устойчивост. 
„Политически ЕЦБ успя, според нас убедително, дда отклони обвиненията, че помага на правителствата, като посочи 
резултатите от ниската инфлация. Този път ЕЦБ трябва да затегне политиката си, за да овладее инфлацията на фона на още 
по-висок държавен дълг, който е наследство от пандемията, както и продължаващия натиск върху публичния портфейл“, 
добави Андреопулос. 
 
√ Банките се готвят да затегнат достъпа на компаниите до кредитиране 
Банките от Еврозоната планират да затегнат рязко достъпа на компаниите до кредитиране през второто тримесечие, тъй 
като Войната в Украйна натежава върху толерантността към риска. Това показва прочуване на Европейската централна 
банка, цитирано от Ройтерс. 
Докато войната в Украйна продължава, а инфлацията расте, централните банкери се опасяват, че банките ще ограничат 
отпускането на кредити, което ще се отрази на финансирането на инвестиции в този период на несигурност. Те също така 
се притесняват, че по-високите разходи на домакинствата за покриването на ежедневните нужди ще свият разполагаемите 
им доходи. 

https://www.cnbc.com/2022/04/12/russia-ukraine-war-means-therell-be-no-return-to-normality-for-europe.html


20 

 

Вътрешните критерии на банките за отпускане на кредити вече бяха затегнати още през първото тримесечие заради 
възприятието за завишен риск, произтичащо отчасти от високата инфлация и продължаващите проблеми с веригите на 
доставки, посочват от ЕЦБ. 
Очакванията са второто тримесечие да бъде още по-трудно, тъй като банките се стремят да защитят финансите си от 
последиците от войната в Украйна. 
„Банките очакват значително по-силно затягане на стандартите за отпускане на заеми за фирми, което вероятно отразява 
неясното икономическо въздействие на войната в Украйна и очакванията за не толкова благосклонна парична политика“, 
отбелязват от ЕЦБ в тримесечния си доклад за кредитирането в еврозоната. 
„Освен това банките очакват умерено затягане на критериите за жилищни заеми, за потребителски кредити и за други 
заеми на домакинствата“, се казва още в доклада на централната банка. 
Въпреки това търсенето на кредити е продължило да нараства през първото тримесечие и ЕЦБ прогнозира увеличение на 
търсенето на корпоративните заеми през второто тримесечие, макар че интересът при недвижимите имоти вероятно да 
спадне. 
Следващото заседание на комитета по паричната политика на ЕЦБ е на 14 април, като за момента не се очаква централната 
банка да промени паричната си политика. Тя обаче вероятно ще даде повече подробности за свиването на стимулите на 
фона на опасенията, че инфлацията се превръща в по-голям проблем от слабия икономически растеж. 
 
√ Германия има газ до края на лятото, ако руските доставки спрат сега 
Резервите от природен газ в Германия ще стигнат до края на лятото, ако Русия спре доставките сега, съобщи мрежовият 
регулатор, цитиран от Ройтерс. 
В интервю за седмичника "Ди цайт" шефът на регулатора Клаус Мюлер посочи, че резервите на страната сега изглеждат 
малко по-добре от преди три-четири седмици  и дори могат да издържат до началото на есента. Според Мюлер 
информацията за руските жестокости в Украйна ще засили натиска срещу Германия да спре вноса на руски газ и петрол, 
което може да принуди страната да започне да ограничава ползването на енергията. 
През март Германия задейства първата стъпка от тристепенен план за справяне в случай на проблем с газовите доставки. 
Планът предвижда ограничавана на газа за бизнеса и гарантиране на доставките за домакинствата и ключови обекти като, 
например, болниците, както и компаниите за производство на храни и лекарства, информира БТА. 
Мюлер все пак изтъкна, че и домакинствата трябва да намалят потреблението и да се откажат от някои глезотии, ако 
доставките на газ спрат. Големите апартаменти с по един обитател също не трябва да разчитат, че ще получават пълния 
обем газ, който досега са потребявали. 
Германия вече е предприела и стъпки, за да намали енергийния си внос от Русия. Към момента 25 процента от петрола 
идва от Русия срещу 35 процента преди инвазията в Украйна, а газът е спаднал до 40 на сто при 55 на сто преди 24 
февруари. Вносът на въглища е намален наполовина до 25 процента от целия обем. 
Канцлерът Олаф Шолц обеща миналата седмица вносът на петрол от Русия да спре до края на годината, но подчерта, че 
Берлин няма да успее да се отърве от зависимостта от руски газ преди лятото на 2024 г. 
 
√ Италия подписа голяма газова сделка с Алжир 
Алжир става най-големият доставчик на газ за Италия, благодарение на сделката, която премиерът Марио Драги подписа 
с президента Абделмаджид Тебуне в понеделник. Така Рим драстично ще намали доставките от Русия.  
Русия доставя около 40% от природния газ, използван в Италия, но тази зависимост сега се разглежда като заплаха за 
икономическата стабилност на страната, коментира информационният сайт Рolitico.  „Веднага след инвазията обявих, че 
Италия ще действа с бързи темпове, за да намали зависимостта от руския газ. Това споразумение е важен отговор на тази 
стратегическа цел. Ще има и други“, обяви Драги след сключване на споразумението. Съгласно него алжирската Sonatrach 
ще достави 9 млрд. куб. м газ на италианската Eni до 2024 г. 
През 2021 г. Италия е внесла приблизително 29 млрд. куб. м газ от Русия и 22,5 млрд. куб. м – от Алжир, според 
Министерството на икономическото развитие.  Ако сделката бъде потвърдена, Алжир ще замени Русия като основен 
източник на газ в Италия през следващата година. 
Италианският външен министър Луиджи Ди Майо и шефът на Eni Клаудио Дескалци търсят и други алтернативни доставки 
от Азербайджан, Мозамбик, Република Конго, Катар, Ангола и Алжир. „За съжаление закъсняваме, трябваше да 
диверсифицираме много по-рано, но имаме много партньори и приятели по целия свят“, изтъкна Ди Майо. Според 
официален представител се обсъждат посещения на Драги в Мозамбик, Ангола и Конго през следващите няколко седмици. 
 
√ Понижения на европейските борси на фона на загуби в банковия сектор 
Европейските акции достигнаха най-ниските си нива от близо седмица в ранната търговия във вторник, след като акциите 
на Deutsche Bank и Commerzbank се сринаха на фона на голяма продажба на дялове, предаде Ройтерс. Същевременно с 
това инвеститорите чакат данните за инфлацията в САЩ, които могат да дадат нов тласък за повишаване на лихвите на 
Федералния резерв. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,28 пункта, или 0,5%, до 455,98 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 146,17 пункта, или 1,03%, до 14 046,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,11 
пункта от стойността си, или 0,37 %, достигайки ниво от 7 590,2 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 52,62 
пункта, или 0,8%, до 6 503,19 пункта. 
Индексът на европейските банкови акции SX7P се понижи с 1,,07%, след като акциите на Deutsche Bank и Commerzbank 
поевтиняха с 8,50% и 7,76%. До разпродажбата се стигна, след като стана ясно, че неназован инвеститор е продал дял от 
повече от 5% в двата германски кредитора. 
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Апетитът към акциите беше допълнително потиснат от ръста на доходността по американските държавните ценни книжа 
преди публикуването на данните за инфлацията. Очаква се индексът на потребителските цени в САЩ през март да е 
достигнал най-високото си ниво от четири десетилетия. 
След силно възстановяване от мартенските ниски нива, STOXX 600 е в застой поради опасенията за последиците от войната 
в Украйна, агресивно повишаване на лихвите от Фед и нарастващите случаи на заразени с коронавирус в Китай. 
„Със сигурност се намираме в период на забавяне на икономиката, както и на темповете на растеж на корпоративните 
печалби“, коментира Крисчън Стокър, стратег от UniCredit. 
„Макар че инфлацията е висока, в момента маржовете на компаниите са доста стабилни. Акциите са в известна степен 
хедж срещу настоящата инфлация, така че не съм прекалено загрижен“, добави той. 
Тази седмица ще започне сезонът на корпоративните отчети за последното тримесечие в САЩ, като старт ще дадат банките 
на Уолстрийт. В Европа сезонът на отчетите ще започне на висока скорост по-късно този месец, като анализаторите 
прогнозират 19,9% увеличение на печалбата за компаниите от STOXX 600, сочат данните на Refinitiv. 
Големите губещи днес са компаниите от сектора на луксозните стоки, който е силно зависим от Китай. Цените на книжата 
LVMH, Kering и Hermes поевтиняха, докато Китай се бори с най-тежката вълна от COVID-19 от две години. 
Акциите на италианската компания за производство на оръжия Leonardo поскъпнаха с 4,26%, след като Deutsche Bank 
повиши рейтинга си за нейните книжа на фона на очакванията за по-високи разходи за отбрана на основните пазари на 
компанията. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения в понеделник на фона на опасенията на инвеститорите 
от още по-агресивно затягане на паричната политика на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Тези притеснения бяха подхранени от скока на доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа до над 
2,79% - равнище, което не е виждано от януари 2019 г. насам. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 413,04 пункта, или 1,19%, до 34 308,08 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 75,75 пункта, или 1,69%, до 4 412,53 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 299,04 пункта от стойността си, или 2,18%, завършвайки сесията при ниво 
от 13 411,96 пункта. 
След трудното начало на годината, при което в един момент Nasdaq се озова в територията на корекция, технологичният 
индекс се възстанови през март, отбелязвайки ръст от 3,4%. В резултат на разпродажбите на технологичните акции Nasdaq 
вече е с 5% на червено за месец април и на 17% под рекордния си връх. 
„Ако трябва да сравним факторите, които движи пазарите днес, мисля, че ще видим, че те следват движенията на 
доходността по държавните облигации“, каза Арт Хоган, главен пазарен стратег в National Securities. „Трудно да се каже 
какво би могло да наруши този цикъл с изключение на няколко или дни седмици, при които доходността се стабилизира 
или малко се отдръпва“, добави той. 
Опасенията от увеличение на лихвените проценти накараха инвеститорите да се откажат от по-рисковите активи, сред 
които акциите на технологичните компании. Цените на книжата на Microsoft, Nvidia и AMD се понижиха съответно с 3,94%, 
5,20% и 3,59%. 
На пазара се отрази и понижението на цените на петрола в понеделник, предизвикано от опасенията, че локдауна в 
Шанхай и други китайски градове ще окажат натиск върху търсенето. На този фон акциите на Occidental Petroleum, 
Diamondback Energy и а ConocoPhillips поевтиняха съответно с 6,28%, 4,85% и 4,92%. 
Негативната тенденция на по-широкия пазар не бе последвана от авиокомпаниите, като цените на книжата на Delta Air 
Lines, American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines се повишиха съответно с 4%, 2,29% , 3,35% и 1,10% 
Междувременно акциите на AT&T поскъпнаха със 7,74% на фона на отделянето на WarnerMedia и последвалото й сливане 
с Discovery. Анализаторите на JPMorgan харесаха решението, повишавайки рейтинга си за книжата на AT&T. 
Тази седмица започва сезона на отчетите за последното тримесечие, като банакта JPMorgan ще даде старта в сряда. 
Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo ще представят отчетите си в четвъртък. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, докато 
инвеститорите продължиха да следят развитието на ситуацията с COVID-19 в континентален Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 486,54 пункта, или 1,81%, до 26 334,98 пункта. 
Акциите на лидер в областта на автоматизацията и роботизацията Funac поевтиняха с 5,47%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 46,2 пункта, или 1,46%, до 3 213,33 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 36,44 пункта, или 1,81%, до 2 047,88 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng записа ръст от 110,83 пункта, или 0,52%, до 21 319,13 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Tencent и Netease 
поскъпнаха с 3,62% и 4,21%, след като китайските регулатори одобриха нови видео игри за монетизация след продължила 
няколко месеца пауза. 
В понеделник Световната здравна организация заяви, че следи ситуацията с COVID-19 в Китай, където властите се борят с 
ръст на заразяванията. Шанхай, откъдето идват повечето нови случаи на коронавирус в страната, е под локдаун от около 
седмица. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 26,34 пункта, или 0,98%, до 2 666,76 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 31,2 пункта, или 0,42%, до 7 454 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад 1,95 пункта, или 0,31%, до 619,07 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,12%, до 143,86 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,75 пункта ,или 0,24%, до 728,43 пункта. BGREIT се понижи с 0,46 пункта, или 0,26%, до 177,77 пункта. 
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√ Еврото се търгува за 1,0833 долара 
Курсът на еврото днес продължава да спада да доближава цена от 1,08 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0833 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0861 долара. 
 
√ В САЩ отчитат най-високата инфлация от повече от 40 години 
Инфлацията в САЩ продължи да се ускорява през март, достигайки най-високото си ниво от 1981 г. насам, сочат данни на 
Министерството на труда, цитирани от Си Ен Би Си. 
През март индексът на потребителските цени се повиши с 8,5% в сравнение със същия месец на предходната година, 
надминавайки дори завишената прогноза на Dow Jones за годишна инфлация от 8,4%. 
Този ръст представлява най-високото ниво на цените в САЩ от дните на стагфлацията в края на 70-те и началото на 80-те 
години на миналия век. Нивото на инфлацията от 8,5% е най-високото от декември 1981 г. насам. 
Това означава, че ръстът на реалните доходи от 5,6% на годишна база продължава да изостава от увеличението на 
разходите за живот. 
Основната инфлация, в която не влизат цените на храните и енергията, се повиши до 6,5%, което пък е най-високото ниво 
от август 1982 г. насам. 
За да се бори с инфлацията, Федералният резерв на САЩ започна да повишава лихвените проценти, като очакванията са 
централната банка да продължи да го прави при всяко следващо свое заседание през тази година. 
Цените на храните се повишиха с 1% на месечна и 8,8% на годишна база, като най-голям ръст се наблюдава при стоки като 
ориз, мляно говеждо месо, цитрусови плодове и пресни зеленчуци 
Цените на енергията нараснаха с11% и 32% на месечна и годишна база, като бензинът поскъпна с 18,3% спрямо предходния 
месец. 
Въпреки увеличенията, пазарите реагираха положително на новите данни. Фючърсите на фондовия пазар се повишиха, а 
доходността на държавните облигации намаля. 
Един сектор, който беше основен двигател на инфлационния ръст, също утихна през март. Цените на  употребявани 
автомобили и камиони спаднаха с 3,8% на месечна база, въпреки че спрямо същия месец на миналата година са с 35,3% 
по-високи. 
 
√ Цените на петрола тръгнаха нагоре 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда въпреки слабите икономически данни от Китай и Япония, които 
дадоха тласък на опасенията относно търсенето на петрол в два от най-големите потребители в света, предаде Ройтерс 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,52 долара, или 0,50%, до 105,2 долар за барел, докато , докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,39 долара, или 0,39%, до 101 долара за барел. И двата сорта 
поскъпнаха с около 6% предходната сесия. 
При началото на търговията цените на двата бенчмарка се понижиха, след като стана ясно, че вносът на суров петрол е 
намалял с 14% на годишна база, удължавайки двумесечния спад в страната, след като строгите мерки за ограничаване на 
разпространението на COVID-19 повлияха на търсенето в най-големия вносител на суров в света. 
Най-големият купувач на суров петрол е внесъл 42,71 милиона тона миналия месец, което се равнява на 10,06 милиона 
барела на ден, показват данни на митническата администрация 
Цените на петрола се повишиха във вторник на фона на съобщенията за частично облекчаване на някои от строгите 
блокади в Китай, свързани с COVID-19. Китайският град Шанхай предупреди в сряда, че всеки, който наруши мерките срещу 
разпространението на коронавируса, ще бъде третиран стриктно. 
В сряда Япония отчете най-големия месечен спад в поръчките за основни машини от близо две години през февруари, 
което се дължи на рязко понижение на търсенето от ИТ и други фирми за услуги. 
Все пак цените на петрола са подкрепени от спадащото производство на руски петрол и предупреждението на ОПЕК, че 
групата не би могла да покрие потенциалните загуби на доставки от Русия 
Руският президент Владимир Путин във вторник обвини Украйна за провалянето на мирните преговори и каза, че Москва 
няма да се откаже от своята специална операция за разоръжаване на своя съсед. 
В Съединените щати запасите от суров петрол се повишиха рязко миналата седмица, докато запасите от дестилати и бензин 
намаляха, според пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. 
Покачването със 7,8 милиона барела на запасите от суров петрол за седмицата, приключила на 8 април, съобщено от API, 
е повече от увеличението с 900 000 барела, очаквано от анализаторите, анкетирани от Ройтерс. 
 
√ Путин обяви от какво зависи краят на войната. НАТО прогнозира нова, още по-кървава фаза 
Краят на руската офанзива в Украйна зависи от "интензивността на военните действия, но Русия ще действа "ритмично, 
спокойно" и по плана, начертан от Генералния щаб на руските въоръжени сили, за да "минимизира загубите." - това заяви 
руският президент Владимир Путин на пресконференция след среща с белоруския президент Александър Лукашенко 
вчера. 
„Често чувам въпроси, "А може ли по-бързо"? Може. Зависи от интензивността на военните действия, а интензивността на 
военните действия, за съжаление, по един или друг начин е свързана със загуби“, каза Путин. 
После добави, че действията на руските въоръжени сили в определени региони на Украйна са свързани единствено с 
това,  „да се блокират силите, да се нанасят удари и да се разруши  военната инфраструктура“, както и „да се създават 
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условия за по-активни действия“ в Донбас.  И "не е нужно това да се крие, напротив тази бойна работа трябва да се 
отразява обективно." 
„Това, което се случва в Украйна е трагедия - без никакво съмнение. Но Александър Григориевич (б.р. Лукашенко) 
правилно каза, че не ни оставиха избор. Просто нямахме избор. Единственият въпрос беше кога ще започне“, каза още 
Путин. Той обвини Украйна, че "отново е променила преговорната си позиция, постигната в Истанбул" и заяви, че към 
настоящия момент преговорите са в "задънена улица". 
Скоро предстои нов, "много кървав" етап от украинската криза, заяви междувременно по-рано вчера заместник-
генералният секретар на НАТО Мирча Джоана в ефира на румънския телевизионен канал Digi 24. 
„Всичко показва, че скоро ни очаква навлизане във втория етап на тази война, който ще е много по-кървав. Навлизаме във 
втория етап, по-сложен, различен по характер от първия етап, на много по-широка територия, както на изток, в Донбас, 
така и на юг, към Крим и Мариупол. Според нашите оценки навлизаме в един още по-сложен етап", заяви той. 
 
√ Песков предупреди: Влизането на Финландия и Швеция в НАТО няма да донесе стабилност в Европа 
Москва отправи предупреждение към Финландия и Швеция да не се присъединяват към НАТО, защото това няма да донесе 
стабилност в Европа. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви пред репортери, че "Алиансът остава инструмент, 
насочен към конфронтация". 
Предупреждението на официалните руски власти идва след като двете неутрални досега страни съобщиха, че обмислят 
присъединяването към Пакта още през юни, а представители на отбраната на САЩ заявиха, че нахлуването в Украйна е 
„огромен стратегически гаф”, който вероятно ще доведе до разширяване на НАТО. 
Вероятно Вашингтон ще подкрепи тази стъпка, която ще разшири НАТО до 32 членове. Служители на Държавния 
департамент на САЩ заявиха миналата седмица, че вече са проведени разговори между лидерите на НАТО и външните 
министри от Хелзинки и Стокхолм. 
Преди да започне инвазията си, Русия поиска Алиансът да преустанови разширяването си. Войната предизвика 
разполагането на повече войски на НАТО на източния ѝ фланг и нарастване на обществената подкрепа за членството на 
Швеция и Финландия. 
 
√ Войната блокира дейността на Световната търговска организация 
Нахлуването на Русия в Украйна доведе до ожесточен разрив между 164 членове на Световната търговска организация. 
Освен че блокира важните преговори за субсидиите в рибарството, електронната търговия и селското стопанство, войната 
застрашава успеха на ключовата конференция през юни. 
Организацията, която едва оцеля след Тръмп и пандемията от COVID-19 отново е изправена пред разруха. Съвсем реална 
е опасността светът да загуби жизнеспособен, независим арбитър на търговските спорове точно сега, когато напрегнатата 
глобална търговия и нестабилната геополитика правят такава институция по-необходима от всякога, пише Politico. 
Дисфункцията тласка организацията към „влакова катастрофа на бавен каданс“, според икономиста Саймън Ивенет, 
професор в университета в Сeйнт Гален в Швейцария. Ако настоящата криза не бъде преодоляна, войната ще се окаже 
„пирон в ковчега” на СТО, посочва Освен ако настоящата криза не бъде коригирана, каза Андре Сапир от Мозъчния тръст 
на „Брьогел Рисърч”. 
Патова ситуация 
Служители и дипломати, които работят за Секретариата, базиран в Женева, разказват за трудностите, които войната 
причинява върху ежедневната работа на Организацията. Всяка среща започва с нечие изявление против войната, на което 
представителите от Русия се чувстват длъжни да отговорят подобаващо. Нещо повече – представители на редица 
европейски страни, на САЩ и на Украйна отказват да стоят в една стая с тези на Русия и преговори на практика липсват. 
Това пречи да дискусията за субсидирането на рибарството, селското стопанство, електронната търговия и инвестициите 
за развитие. 
В имейл до Politico руската мисия към СТО обвини западните страни, че са превърнали срещите на организацията в 
„политическо антируско шоу“. „Русия винаги се е опитвала да бъде конструктивна в преговорите на СТО дори и сега”, се 
казва още в позицията на Москва.   
Дипломат от ЕС заявява: „Не можем да бъдем в една стая и да преговаряме с тях, докато те нахлуват и унищожават 
Украйна”. 
Политическият спор излага на риск основната мисия на СТО за насърчаване на търговията и сътрудничеството между 
нациите. Според европейски дипломати войната е нанесла „огромен системен шок“ за основополагащата цел на 
Организацията да насърчи „зачитането на върховенството на закона“ с убеждението, че увеличената международна 
търговия „ще намали възможностите за водене на войни в бъдеще“. С нахлуването в Украйна тази предпоставка "напълно 
се разпада", коментират дипломати.   
Секретариатът на СТО се надява да поддържа работата си, като провежда индивидуални консултации с  Русия и след това 
– преговори в малки групи с други нации. Но между Русия – в единия ъгъл, и Западния блок – в срещуположния, стоят 
повече от сто държави, които предпочитат да се абстрахират от войната и да работят. 
Необходими са реформи 
След два месеца организацията ще бъде изправена пред нов процес. През юни ще се проведе два пъти отлаганата 
министерска конференция, известна като MC12. Войната обаче хвърля сянка върху нея. 
Членовете на СТО се опасяват, че едва ли ще успеят да сключат сделки по време на срещата. Перспективата за 
споразумение за селското стопанство вече е далеч по-сложна, тъй като продоволствената сигурност се превърна в огромен 
политически въпрос, след като кризата в Украйна удари веригите за доставки. Страните вероятно няма да стигнат до общо 
споразумение. 
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Според някои кръгове обаче считат, че проблемите в СТО ще ускорят нейната реформа. Експерти и дипломати смятат, че 
реалистично страните може да трябва да се движат към повече малки групови или регионални сделки, отколкото към 
споразумения между всичките 164 членове. 
Уенди Кътлър от Азиатския институт за политика на обществото, бивш търговски преговарящ от САЩ, смята, че значимостта 
на СТО като форум ще намалее, тъй като „страните все по-малко ще изразходват политическия си капитал, опитвайки се 
да постигнат споразумения с всички 164 членове“, които са на различни геополитически позиции. 
„Макар че може би е време да се сбогуваме с единодушието, считам, че неутрален арбитър като СТО сега е по-важна от 
всякога”, изтъква  проф. Саймън Ивенет от Сейн Гален. Той е оптимист, че краят на СТО не е неизбежен. 
 
√ Войната в Украйна може да заличи половината от растежа на световната търговия 
Войната в Украйна може да заличи половината очаквания растеж на световната търговия през тази година, става ясно от 
новата прогноза на Световната търговска организация (СТО), цитирана от Business Standard. 
От секретариата на СТО съобщиха, че очакват световната търговия да нарасне с темп между 2,4 и 3 процента през тази 
година. За сравнение, през октомври организацията прогнозира растеж от 4,7%. 
Според същия модел кризата в Украйна може да доведе до забавяне на глобалния икономически растеж до диапазона 
между 3,1 и 3,7 процента. 
Конфликтът доведе до ръст на  цените на храните и енергията и намали наличността на стоки, изнасяни от Русия и Украйна, 
се казва в бележката на секретариата. 
Русия и Украйна са важни доставчици на множество продукти, особено на храни и енергия. В световен мащаб двете страни 
отговарят за около 25% от износа на пшеница, 15% на ечемик и 45% на слънчогледови продукти, показват данни от 2019 г. 
Само на Русия се падат 9,4% от световната търговия с горива, включително 20% дял в износа на природен газ. 
Европа, основната дестинация както за руски, така и за украински износ, вероятно ще понесе голяма част от икономическия 
удар от войната. Намалените доставки на зърно и други хранителни продукти ще доведат до повишение на цените на 
селскостопанските стоки. 
Африка и Близкият изток са сред най-уязвимите региони, тъй като над 50% от вноса на зърнени култури в региона идва от 
Украйна и/или Русия.  Общо 35 държави в Африка внасят храни, а 22 торове, от Украйна, Русия или и двете. 
Някои страни в Африка на юг от Сахара са изправени пред потенциално повишение на цените на пшеницата с 50 до 85 
процента в резултат на въздействието на кризата върху доставките на зърно, посочват от СТО. 
„Настоящата криза вероятно ще изостри международната продоволствена несигурност в момент, когато цените на храните 
вече са исторически високи поради пандемията COVID-19 и други фактори“, предупреждават от организацията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще бъдат ли променени учебните планове на учениците от 1. до 10. клас и как ще продължи година след края на 
противоепидемичната обстановка? Гост - министърът на образованието акад. Николай Денков 

- Стабилна ли е коалицията и на каква подкрепа разчита правителството? Директно от Народното събрание – 
коментират депутатите 

- Какво смята обществото за противоречията в управляващите? Социологическо проучване на “Алфа рисърч” 
- Ще бъде ли отстранен предсрочно главният прокурор Иван Гешев? 
- След стрелбата и жертвите в метрото в Ню Йорк. Кой е извършителят и какви са мотивите му? Директно от 

Съединените щати 
НТВ, „Здравей, България“ 

- От скъпо по-скъпо - трябва ли да има таван на цените на основни стоки и с колко обедняваме заради инфлацията. 
Коментар на Мика Зайкова, Лидия Шулева, Стоян Панчев и Красимир Дачев. 

- Стрес тест за коалицията - между разногласията и кризите. Гостува председателят на парламентарната група на 
„Продължаваме Промяната” Андрей Гюров. 

- Фурия на сцената - Есил Дюран за емоциите в „Като две капки вода”. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 април 2022 г.  
София 

- От 10.00 часа Министерския съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 09:00 ч., с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, 

Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, ще оглави 
Архиерейска Преждеосвещена света Литургия в софийския храм „Рождество Христово“, кв. "Младост" 

- От 9.00 до 19.00 часа във връзка с монтаж на пожарен хидрант на ул. „Плиска“, с. Владая се налага спиране на 
водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи на района на: ул. „Плиска“ от 
ул. „Амбарица“ до ул. „Китен“, ул. „Китен“ от ул. „Плиска“ до ул. „Горелица“.  

- Също от 9.00 до 19.00 часа във връзка с подмяна на спирателен кран на бул. „Васил Левски“, кв. „Център“ се налага 
спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода” в района на: бул. „Васил Левски“ № 75 – 
Министерство на младежта и спорта. При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа 
„Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. „Васил Левски“ № 75. 
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- От 12:30 часа в зала „4 сезона“ на Event Space 2020 (бул. „България“ 1, до малкото НДК) ще бъде поставено 
началото на Академия за здравни журналисти, посветена на редките болести. Организатор е компанията Swixx 
BioPharma България. 

- От 13.00 часа в Зала 1 на Столична община, ул. Московска №33 ще бъде представено предложение за неотложни 
реформи на градския транспорт на София, който е изправен пред фалит и спиране. 

- От 14.25 часа в зала „Изток“ на Народното събрание ще бъдат представени резултатите от онлайн проучване за 
дефиниране на проблеми в образователната система ще бъдат представени на редовното заседание на Комисията 
по образованието и науката 

- От 17:00 часа в централен офис на ПП АБВ в рамките на КУЛТУРЕН САЛОН АБВ ще проведе Вечер на Светлин Русев. 
*** 
Асеновград. 

- От 09:30 часа до 11:00 часа, по път II-86 Асеновград - Смолян в района на моста над река Луковица ще се обрушват 
скатове за премахване на опасни скални маси. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
За осигуряване на безопасност на движението по време на дейностите ще бъде ограничено преминаването в 
двете посоки на всички моторни превозни средства. Обходният маршрут по време на извършваните дейностите е 
път III-866 Кричим - Девин. 

 *** 
Благоевград. 

- От 13.30 часа в зала „22 септември“ ще се проведе координационна среща във връзка с нарастващата бежанска 
вълна, която идва в Благоевград от Украйна. 

 *** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Областния информационен център във Варна ще бъде представен проектът „КРЕАТИВНИ 
ЦЕНТРОВЕ/Развитие на културата и творческите индустрии в Черноморския басейн“, който предвижда за пръв път 
във Варненско да бъде създадено съвместно работно пространство за дизайнери, предприемачи, учени и артисти 
от различни дисциплини, работещи в областта на културните и творческите индустрии. Проектът се изпълнява от 
Община Бяла в партньорство с организации от Турция, Украйна, Румъния и Гърция. 

- От 11.00 часа в Община Варна ще се проведе заседание на ПК “Архитектура и градоустройство”. 
- От 14.00 часа в Община Варна ще се проведе заседание на ПК“Наука и образование” 
- От 15.00 часа в Община Варна ще се проведе заседание на ПК „Здравеопазване“.  

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на Градска библиотека ще се състои програма от възпитаниците от ДГ „ Калина 
Малина“ - „Ой, Лазара, Лазаре“.  

*** 
Видин. 

- От 17.30 часа в Цветен литературен салон, читалище "Цвят 1870", 2 етаж ще бъдат отбелязани 152 години от 
създаването читалището. 

*** 
Пирдоп. 

- От 09:00 часа Негово високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска 
Преждеосвящена света Литургия в храм „Успение Богородично“, гр. Пирдоп. След това ще бъде проведена 
околийска свещеническа конференция. 

 *** 
Шумен. 

- От 11.00 часа синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали - Черно море", гр. Шумен започва нови 
протестни действия. От 11.00 до 14.00 часа ще бъде блокирано движението на следните места: 
• Град Русе - на Път I-II, Русе – Варна, кръгово кръстовище при километър 1+493 в град Русе; 
• Айтоски проход - път III-208, на разклона на село Вресово, община Руен; 
• Ришки проход- път II-73, до разклона за село Риш, община Смядово. В протеста в град Русе ще участва и 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

- От 10.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе брифинг по следните теми: - 100 години баскетбол в 
Шумен; - Майски културни празници. В брифинга ще участват зам.-кметът по образование и култура Найден Косев, 
Даниел Даулов, ст. експерт „Младежки дейности и спорт“ към администрацията, Петър Минчев и Гроздалин 
Грозданов от Баскетболен клуб – Шумен.  

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в в залата на Младежки център ще се проведе пресконференция на тема „Популяризиране на 
културната идентичност на ромите – запознаване с ромския бит и култура”. От 12:00 часа ще се проведе „Трудова 
борса“ с представители на “АзУкЕн” ООД, Дирекция “Бюро по труда” – Хасково и работодателски организации – 
партньори по проекта. 

- От 12.00 часа в Областна администрация – Хасково ще се проведе поредно заседание на Кризисния областен 
център, свързано с пребиваващите на територията на област Хасково украински граждани. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Почват блокади по пътищата - първо идват протести, после и ремонти 
в. Труд - Лекарства и детски храни с намалено ДДС до 9% 
в. Телеграф - Олекваме с 85 млн. лв. за Великден 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Германия поиска да пуснем Скопие към ЕС до лятото, а Генчовска май отказала твърде уклончиво 
в. 24 часа - С намеци за делото "Бобокови" и съвет на Гешев да има и закон, че Земята е плоска, закриха спецправосъдието 
в. Труд - Закриването на спецправосъдието е в интерес на "мафията" 
в. Труд - Позиция на браншова камара "Пътища" и асоциация "Пътна безопасност": Парламентът застрашава живота на 
много хора 
в. Телеграф - Гешев и христо иванов в челен сблъсък 
в. Телеграф - Студентската такса с 200 лв. нагоре 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Деница Сачева депутат от ГЕРБ и бивш социален министър: Пенсионната реформа ще е голямо фиаско! Трябва 
вдигане с по-висока тежест на стажа и промяна на Швейцарското правило 
в. Труд - Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и ресурсите, пред "Труд": Правителството  се съгласява с 
всякакви безумни условия 
в. Телеграф - Генчо Керезов, зам.-кмет по дигитализация и иновации в столична община: планираме 50 онлайн услуги с 
бърз отговор  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Вот с машини + хартия ще натрупа рисковете и от двете 
в. Труд - Държавата на Шрьодингер 
в. Телеграф - Бежанците не могат да заменят туристите 

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

