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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дивидент 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕД „ДИВИДЕНТ“: ЕМБАРГОТО НА РУСКИТЕ ПЕТРОЛ И ГАЗ ЩЕ БЪДЕ САМОУБИЙСТВО 
Отчетени ли са подобаващо потребностите на българския бизнес във финалната версия на Плана за възстановяване и 
устойчивост, който наскоро получи "зелена светлина" от Европейската комисия и какви ще са щетите върху балансите на 
предприятията, ако бъде наложено ембарго на руския енергиен внос? На тези въпроси „ДИВИДЕНТ“ потърси отговор от 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той определи Плана за възстановяване и устойчивост като добре балансиран. 
„Ние участвахме във всички етапи на неговото развитие. Но не всички наши предложения се приеха. По важното е сега да 
започне неговото изпълнение, защото там освен проекти има и много реформи, които са наслагани във времето и 
отлагани. Планът е един катализатор за тяхното осъществяване“, коментира председателят на АИКБ. 
Той подчерта, че забележките към плана винаги са били свързани с недостатъчната подкрепа за инвестициите и 
иновациите в предприятията. 
„Беше даден превес и тежест на финансовите инструменти при положение, че на пазара има над 4 млрд. такива 
инструменти, които са на разположение на българските компании и стартъпи. А в същото време има недостиг за 
иновациите и инвестициите“, каза Велев и допълни, че друга сериозна забележка е отсъствието на цялостен план и пътна 
карта за зеления преход в енергетиката. 
Ще ни стигнат ли европарите, за да догоним останалите европейски страни? 
„Ако тичат срещу нас, да“, смята Велев. 
Според него, за да ги догоним трябва да се развиваме по-бързо от тях. Трябва да работим по-добре от тях. Но това не се 
забелязва у нас засега. А точно обратното. През последните години ние сме увеличили разликата между нас и другите 
страни от централна и източна Европа. 
„Затова трябва да ограничим регулациите до минимално изискуемите от европейското право. Тоест ако не помагаме, да 
не пречим на бизнеса и предприятията да се развиват“, категоричен е председателят на АИКБ. 
Бизнесът и инфлацията 
Основния генериращ фактор инфлация е цената на електроенергията, категоричен е Васил Велев. 
„Ние от миналото лято не спряхме да го повтаряме. За това настоявахме за адекватен механизъм, предвидимост, 
устойчивост и сигурност. А чак през месец април т.г. вече имаме адекватна схема за компенсиране, но нямаме за месец 
май“, каза още той. 
По думите именно тази голяма непредвидимост тласка цените на горе. А, за да се презастраховат предприятията вдигат 
цените с цел не излязат на загуба от тази своя активност. 
Емабарго на руските енергийни суровини = самоубийство 
„Не може да се наложи емарго на руските енергийни сорувини - това е равносилно на самоубийство. Това не може да 
стане нито в реално време, нито в обозримо бъдеще“, твърди Велев. 
Той е на това мнение, защото смята, че няма с какво да се замести енергийният внос от Русия. 
 „Ще се върнем назад с десетилетия. Ще спре индустрията и ще се срине жизнения стандарт на хората“, подчерта още той. 
 
БНР 
 
√ 40 екипа участват в конкурс за младежко техническо творчество в Горна Оряховица 
40 ученически и студентски екипа от страната представят научните си разработки в Шестото издание на конкурса-
изложение на младежкото техническо творчество. 
Форумът ще се проведе днес и утре в Горна Оряховица, а щандовете ще бъдат разположени в спортната зала „Никола 
Петров“. 
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Младежкото техническо изложение в Горна Оряховица събира млади технически гении, които демонстрират своите 
иновации и разработки. Целта е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения на ученици и 
студенти и засилване на връзката между професионалното образование и бизнеса. 
Изложението е с конкурсен характер и в него се включват екипи от професионални гимназии, технически университети, 
иновативни фирми и индивидуални участници. Ще бъдат показани разработки в областта на електрониката, 
електротехниката, софтуера и мехатрониката.  
В организацията на изложението участват Фондация „Милен Григоров“ и Община Горна Оряховица със съдействието на 
„Ротари клуб”, Федерацията на научно-техническите съюзи и Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Втори ден от посещението на Радев в Португалия - разговор с премиера Антонио Коща 
По повод доклада на държавния департамент на САЩ президентът Румен Радев смята, че ограничаването на корупцията 
у нас ще отнеме много време и усилия. Той направи този коментар след среща с португалския премиер Антонио Коща. Във 
втория ден от официалното си посещение в Португалия държавният глава се срещна също и с представители на 
българската общност там. 
Президентът Румен Радев коментира доклада на държавния департамент на САЩ, който отново констатира високи нива 
на корупция и нарушавани на човешките права у нас . Данните се отнасят за миналата година. 
"На всички ни е ясно, че ще отнеме много време и усилия, докато се справим с отхвърления от българските избиратели 
порочен управленски модел. Това няма да стане нито за един ден, нито за един месец, но изисква непрекъснати 
ежедневни усилия", каза той. 
Президентът заяви, че по отношение на РСМ страната ни трябва да следва утвърдената вече позиция. 
"Изключително важно е България да се придържа към своята външна политика по отношение на Северна Македония, 
към Националната рамкова позиция, към Декларацията на парламента, към постигнатия консенсус на 
Консултативния съвет за национална сигурност. Там нещата са регламентирани много ясно", каза Радев. 
В Лисабон президентът се срещна с премира и председателя на парламента на Португалия. Обсъдиха възможностите за 
задълбочаване на икономшческите отношения между България и Португалия. След срещата с премиера Антонио Коща 
президинтът Румен Радев подчерта, че отношенията между Португалия и България са отличини. Смята, че страните ни 
може да си сътрудничат в усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Посочи, че португалците 
вече са създали около 60 консорциума- обединяващи водещи учени, университети, бизнес 
"Залагат много на зелен водород, понеже имат големи инсталации за възобновяеми енергоизточници, имат вода и са 
решили по точи начин нещата. Но паралелно с производството на зелен водород, правят в момента проучвания и 
строят фирми, които да произвеждат двигатели за автобуси, за камиони, в последствие и за коли, които да работят 
на водород", каза Румен Радев. 
Президентът посети също Европейската агенция за морска безопасност, както и военната академия в Лисабон. 
 
√ Защо е толкова важен управителят на БНБ? 
В петък се очаква да бъде изслушан единственият останал кандидат за поста на управител на Българската народна 
банка. 
Това е депутатът от "Има такъв народ" и председател на бюджетната комисия - Любомир Каримански. Вторият участник в 
поредния конкурс - председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" - Андрей Гюров обяви в неделя, че се оттегля. 
Мотивът за отказа е, че не иска кандидатурата му да бъде залог за политически домогвания. 
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В момента управител на Българската народна банка от 2015 г. е Димитър Радев. Мандатът му изтече през лятото на 
миналата година, но оттогава досега не се намери кандидат за поста му. 
Управителят на БНБ е не само лице на банката, 
но и човекът, който трябва да се ползва с много голямо уважение и доверие в международните финансови среди и сред 
обществото у нас. Самият той не управлява сам банката. Има управителен съвет, който се състои от 7 души. Трима 
подуправители на основните банкови управления - емисионно, банково и банков надзор, които се избират от Народното 
събрание. Останалите трима в управителния съвет на централната банка се назначават с мандат от президента на страната. 
В момента членове на управителния съвет на банката, който заседава най-малко веднъж месечно са освен управителят 
Димитър Радев, подуправителите - Калин Христов, който се занимава с управление “емисионно”, Нина Стоянова - 
“управление банково” и Радослав Миленков, който отговаря за банковия надзор. Останалите трима в управителния съвет 
са Елица Николова, Людмила Елкова и Николай Неновски. 
За последен път процедурата за избор на управител на БНБ се провали през март. Тогава нямаше кандидати, но в 
политическите среди се споменаваше името на Любомир Каримански като евентуална номинация. В случай, че той не бъде 
избран в петък, процедурата за избор на управител се води за провалена и Народното събрание трябва да обяви нова. 
Докато бъде избран нов управител, поста ще продължи да изпълнява Димитър Радев. В случай, че Каримански бъде 
избран, той ще стане управител. Предстои обаче да изтекат мандатите и на подуправителите. 
Задачите на БНБ 
Българската народна банка е централна банка на страната. Основната ѝ цел е да поддържа ценовата стабилност чрез 
осигуряване на стабилността на паричната единица, както и да провежда цялостна парична политика. 
Инструментите на банката имат едно ограничение що се отнася до паричната политика и това е въведения от 1997г. 
валутен борд. Той задължава институцията да поддържа такава парична политика, при която българският лев е обвързан 
към еврото и то по курс 1,95583 лева. Оттук произлиза и задължението на банката да осигури неограничен обмен между 
лева и еврото. 
Основната функция на управление “Емисионно” е да поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните 
задължения на БНБ, като предприема необходимите действия за ефективно управление на брутните международни 
валутни резерви на банката. 
При възникване на системен риск за стабилността на банковата система, управление “Банково” се превръща в кредитор 
от последна инстанция. 
Надзорът върху банковата система се осъществява от управление “Банков надзор”. 
Предизвикателства 
Новият управител ще има две основни предизвикателства - управление на банката при наличие на висока инфлация, както 
и подготовка и присъединяване на България към “клуба на богатите”, както наричат еврозоната. С влизането на страната 
ни в нея, управителят на БНБ ще стане и член на генералния съвет на Европейската централна банка. Именно в този съвет 
се взимат и едни от най-важните финансови решения в еврозоната, които оказват влияние не само на територията на 
Съюза, но и в глобален аспект. 
Ако трябва да опишат основните характеристики на управителя на БНБ, финансистите са категорични - трябва да е личност, 
която познава европейските институции, има административен опит, има политически познания и знае как да балансира 
в различни ситуации. 
Гуверньорът не е говорител, категорични са експерти, той не трябва да се изказва политически, а преди всичко експертно 
и при нужда. Важно изискване е БНБ да запази своята независимост от политическата обстановка в страната. 
Ако трябва да се направи ретроспекция, централната банка успя да преодолее до този момент кризата с фалита на КТБ 
като стабилизира банковата система. Банките у нас преминаха и стрестестове и беше оценено качеството на техните 
активи. Благодарение на резултатите от тази европейска проверка, страната ни успя да влезе във валутния механизъм ЕРМ 
2, който се определя като чакалня за еврозоната. 
Предизвикателство пред банката беше и преодоляването на последствията от пандемията, така че това да не се отрази на 
банковата система и да бъдат защитени интересите на потребителите. Новото предизвикателство е войната в Украйна. 
Както и идващото от Европейския съюз предупреждение за системен риск у нас, което се дължи на рязкото поскъпване на 
жилищата. 
Именно пред подобни рискове ще бъде изправен в този важен за страната момент, новият управителен съвет и новият 
управител, ако въобще бъдат избрани такива. 
 
√ Хотелиери с призив за по-голяма помощ от държавата 
Хотелиери от Русе призоваха за увеличаване на компенсациите за скъпите енергоносители. В противен случай през зимата 
се очакват още фалити. 
Константин Николов е собственик на ресторант и хотел в Русе. Разказва, че бизнесът му оцелява много трудно на цената 
на много нерви и лишения. Сметките му за ток и газ са се повишили с 300 - 400% и той е бил принуден да затвори хотела 
си, защото не е могъл да поеме разходите за отоплението му. 
"Голяма част от персонала напусна и се е преориентирал към друг сектор, защото след две години ковид и после 
енергийна криза, положението е трагично. Ако не се вземат адекватни мерки тази година, през зимата ще е страшно. 
Силно се надявам държавата да погледне към бизнеса, защото лятото ще се оцелее, но зимата ще има много фалити. 
Надяваме се на реални компенсации за енергийните разходи", казва той. 
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√ Евродепутати: България е купувала в пъти по-скъпа техника за строителство и селско стопанство 
България е купувала в пъти по-скъпа техника за строителство и селско стопанство при използването на пари от 
еврофондовете. Освен това проблем остава работата на съдебната система и прокуратурата, както и злоупотребите при 
обществените поръчки. Това са малка част от заключенията на комисията по бюджетен контрол към Европейския 
парламент. Представители на комисията бяха на посещение през последните три дни в София. 
В България са купувани с евросредства техника за строеж на пътища, чиято цена е била умишлено завишена до няколко 
пъти. 
"Това са неща, които многократно се споменават в одитите на европейската комисия - най-общо вашите пътища 
може да са много евтини, но ако проекта се финансира от европейските фондове изведнъж цената става висока", 
заяви Томаш Здеховски, председател на делегацията. 
Купувана е земеделска техника с от 30 до 50% завишени цени, обясни още Здеховски. Той коментира, че елементарна 
проверка в гугъл какви са актуалните цени е можело да ориентира проверяващите у нас органи, ако са имали съмнения. 
"Проблемът в България е липсата на разследване, липсата на прокурорски действия и това е проблем от доста 
време", заяви София ин'т Велд от Renew. 
Евродепутатите са се запознали и с казуса с измамите с къщи за гости. 
"Средствата, които са били неправомерно използвани от Европейския съюз са възстановени в европейския бюджет 
от републиканския и всички бенефициенти, които са се възползвали по този неправомерен начин от тези пари, са 
дадени на НАП за принудително събиране", заяви Андрей Новаков от ЕНП. 
"Болно ни е да чуваме това, целта е парите да се върнат от тези, които наистина са злоупотребили", заяви Виола 
Фон Крамон - Таубадел, Зелените/ЕСА. 
Евродепутатите ще излязат с доклад. Те са се срещнали с премиера Кирил Петков, депутати и представители на 
прокуратурата. 
"Не е наша задача да поучаваме никого, просто се опитваме да получим обща представа как стоят нещата в 
момента, къде се намираме, и какви реформи се прилагат. В крайна сметка ние трябва да разчитаме на българската 
система да си свърши работата, оказа се, че слабото звено е в съдебната система и прокуратурата", поясни 
Цветелина Пенкова, С&Д. 
По време на посещението евродепутатите са се запознали и с казуса "Барселонагейт", но не дадоха подробности. 
 
√ Годишният доклад на САЩ за България констатира нарушения на човешки права, корупция и безнаказаност 
Значителни проблеми, свързани с човешките права и борбата с корупцията през 2021-ва констатира годишният тематичен 
доклад за България на Държавния департамент на Съединените щати. 
В документа се посочва, че в страната ни е имало прояви на полицейско насилие, включително нарушения на свободното 
събиране на хора, произволни арести, сериозни проблеми с независимостта на съдебната система. 
Вашингтон вижда значителни ограничения на правото на свободно изразяване, включително заплахи срещу журналисти, 
както и политически и корпоративен натиск върху медии. Държавният департамент открива и корупционни действия, 
нетолерантно и дискриминационно отношение към ромите, насилие срещу деца и хора с нетрадиционна сексуална 
ориентация. 
Властите в България са предприели стъпки за санкциониране на отговорните за посегателства срещу човешките права и за 
корупция, но действията на правителството са недостатъчни и безнаказаността остава проблем, отчита американската 
дипломация. 
 
БНР 
 
√ Силен ръст на българския износ и внос преди началото на руската инвазия в Украйна 
Общият български износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни нараства силно през първите два месеца 
на 2022 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които потвърждават по-
нататъшното преодоляване на негативното въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия 
на нашата държава. 
През февруари 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с цели 31,3% до 6,5474 млрд. лева, докато общият 
внос в нашата страна скача с 41,5% до 7,691 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през февруари остава отрицателно 
и е в размер на 1,0436 млрд. лева, показват данните на НСИ. 
За първите два месеца на настоящата година общият износ на България се увеличава с 31% до 12,8671 млрд. лева спрямо 
същия период на 2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скача с 46,2% до 15,3312 млрд. лева, а общото 
външнотърговско салдо за периода януари - февруари 2022 г. е на дефицит от 2,4641 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока страните от ЕС нараства през февруари с 31,8% спрямо година по-рано, а към трети 
страни - с 30,4%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 27,7%, а от трети страни - с цели 65,2 на сто. 
За първите два месеца на 2022 г. износът на стоки в посока ЕС се повишава с 29,6% спрямо същия период на 2020 г., а към 
трети страни - с 33,9%. В същото време вносът в България през периода януари - февруари 2022 г. от ЕС нараства с 30%, а 
от трети страни - с цели 73,3 на сто. 
Трябва обаче да се има предвид, че това са данни непосредствено преди началото на руската военна инвазия в Украйна 
на 24-ти февруари, като негативните последни от войната ще бъдат по-ясни при представянето на данните за 
международната търговия на нашата страна през следващите месеци. 
Износът на стоки от България към Украйна през първите два месеца на годината нарасна с цели 152,8% спрямо година по-
рано до 162,8 млн. лева, докато в посока към Русия българският експорт се повиши с 14,3% до 129,3 млн. лева. 
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В същото време вносът през периода януари - февруари в нашата страна от Украйна нарасна със 116,5% на годишна база 
до 399,1 млн. лева, докато вносът от Русия се повиши със 185,4% до 1,9057 млрд. лева. 
Търговските салдо на нашата страна с Украйна беше на дефицит от 236,3 млн. лева през първите два месеца на годината, 
а с Русия - на дефицит от 1,7764 млрд. лева. 
 
√ Депутатите решават за закриване на спецправосъдието и парите на пътните строители 
Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно обсъждане в пленарната зала. Поправките на 
управляващата коалиция предвиждат закриване на специализираните съд и прокуратура. 
Днес парламентът ще разгледа и проекторешението, което предвижда Агенция "Пътна инфраструктура" да заплати 50 
процента от всички финансови задължения по договорите за поддръжка на републиканската пътна мрежа. 
Спецправосъдието е символ на превзетата държава, а структурите са неефективни и са се превърнали в орган за 
политическа репресия. Това са основните мотиви на управляващите. 
"Правим първа голяма крачка с гледането на второ четене на закриването на специализираните съд и прокуратура, станали 
символ на превзетата държава. Партиите от управляващата коалиция се явиха на избори с тази заявка, с това обещание 
към избирателите", заяви Андрей Гюров от "Продължаваме промяната". 
Текстовете уреждат още кадровия статут на съдиите, прокурорите и следователите след закриване на специализираните 
звена, както и условията и реда за тяхното преназначаване. 
Премахват се и т.нар. кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на инспектората към ВСС. 
В пленарната зала ще бъде гласувано и решението, с което пътната агенция ще може да заплати 50% от всички финансови 
задължения по договорите за поддръжка на републиканските пътища. Останалите 50%, които се дължат на строителния 
бранш, ще бъдат платени след стриктна проверка, обеща премиерът Кирил Петков. 
"Заедно с министерството на регионалното развитие ще минем през експертна комисия да оценим дали тези средства са 
похарчени правомерно. И след такава оценка да има отново санкция на парламента за одобряването на тези средства." 
Пътностроителните фирми вчера протестираха с искане моментално да получат половината от дължимите им средства. 
Проекторешението предвижда браншът да получи първоначален транш от 600 милиона лева. 
 
√ Парламентарната комисия по културата ще обсъди проблемите в НДК 
Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди на днешното си заседание проблемите в дейността и 
работата на НДК. Миналата седмица близо хиляда творци направиха подписка в защита на театър "Азарян" . Те твърдят, 
че ръководството на НДК целенасочено се опитва да затвори театралното пространство. 
В подписката, адресирана до Министерството на културата, и ресорната парламентарна комисия за спасяването на театър 
"Азарян" са имената на режисьорите Александър Морфов, Лилия Абаджиева, Галин Стоев и актьорите Цветана Манева, 
Мариус Куркински, Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Деян Донков, Илка Зафирова. 
Работещите в театъра се оплакват от нарушени условия по договорите си, неотоплени зали, съзнателно възпрепятстване 
на продажбата на билети. Те обвиняват за това изпълнителния директор на НДК Пени Раева. 
В позиция на двореца се посочва, че заради тежкото финансово състояние и натрупаните от предишни години загуби за 
милиони НДК не може да спонсорира изцяло културни събития. 
Театър "Азарян" беше открит през 2015 г. в памет на режисьора Крикор Азарян. 
Освен него, в НДК има и други културни сцени – "Нов театър" НДК, ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, 
Литературен клуб "Перото". Тяхното бъдеще също ще бъде обсъдено на днешното заседание на комисията. 
 
√ Държавата поема здравните осигуровки на бежанците със статут на временна закрила 
Здравните осигуровки на бягащите от войни, които имат временна закрила у нас, ще бъдат поети от държавата. Това 
решиха окончателно депутатите с промени в Закона за здравното осигуряване. 
Промяната ще важи за период от 1 година за всички бежанци, които са на територията на страната и имат временна 
закрила, а не само тези от Украйна. 
Средствата ще бъдат отпуснати с постановление на Министерския съвет. 
 
√ Здравният министър ще може да въвежда противоепидемични мерки 
Министърът на здравеопазването ще може да въвежда противоепидемични мерки, за да предотвратява 
разпространението на заразни болести, без да има обявено извънредно положение. Това приеха окончателно депутатите 
с промени в Закона за здравето. Мерките ще могат да се въвеждат за отделна област, община или населено място. 
Измененията на „Продължаваме промяната” са свързани с края на извънредната епидемична обстановка, която отпадна 
на 1 април. Според тях здравният министър може да налага противоепидемични мерки по предложение на главния 
държавен инспектор. Мерките могат да се въвеждат за определен период от време и със заповед на директора на 
съответната Регионална здравна инспекция за територията на отделна област, община или населено място. Министърът 
обаче няма да може да забранява придвижването на територията на страната или влизането на чужди граждани у нас.  
Временните епидемични мерки не могат да включват спиране на работата на обществени обекти и изискване на документ 
за достъп до тях. Налагането на противоепидемичните мерки ще е временно и за целта Здравното министерство ще трябва 
да представя национални програми и планове за реакция при заразни болести. Ако такива няма, ще трябва правителството 
да ги приема по предложение на министъра на здравеопазването и то в срок до 1 месец. 
Така, според вносителите от „Продължаваме промяната”, ще могат да се взимат поетапни мерки в различните области. 
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√ Стефан Чайков: Докато не видим ефективни действия, оставаме в протестна готовност 
Интервю на Людмила Железова със Стефан Чайков в предаването ''Нещо повече'' 
"Повече от 10 дни слушаме обещанията за 600 млн. лева. Докато не видим ефективни действия, оставаме в протестна 
готовност. Наслушахме се на обещания". Това каза пред БНР Стефан Чайков, председател на УС на Браншовата камара 
"Пътища". 
Той допълни, че днес предстои среща с премиера Кирил Петков в Министерски съвет. 
"Ще настояваме максимално бързо да се извърши разплащане. Ще настояваме да се даде възможност на Агенция "Пътна 
инфраструктура" да възлага нови дейности по ремонти на републиканската пътна мрежа, тъй като е в окаяно състояние". 
В предаването "Нещо повече" Чайков подчерта, че пътищата са динамична система и не може преди 5 години да се дадат 
пари и в следващите 30 години да не се инвестира нищо. 
"Необходимо е подобряване на административната среда, защото има твърде много процедури, които забавят процеса 
на строителството. Трябва да има инвестиции и в пътната инфраструктура". 
 
√ Петър Мутафчиев: Защо правителството не реши за пътищата с приемането на бюджета 
"Ще платим предизборните сметки на Бойко Борисов и на ГЕРБ", казва бившият транспортен министър 
Интервю на Диана Дончева с Петър Мутафчиев 
С плащанията за пътищата, които в момента се предприемат от управляващите, де факто ще платим предизборните сметки 
на Бойко Борисов и на ГЕРБ. Това мнение изрази пред БНР бившият министър на транспорта Петър Мутафчиев, който е 
председател на УС на Форума за балкански транспорт и инфраструктура. 
"Защо това решение правителството не го взе, когато приемахме бюджета преди няма и два месеца? Защо не се взе това 
решение предварително? Не може бюджета да си го приел преди един месец и този въпрос да не си го решил." 
В бюджет 2021 за текущи ремонти и поддръжка на пътищата са били предвидени 260 милиона лева - близо 100 милиона 
повече от парите за 2019 г. Сключените за тази година от АПИ договори са за 2 милиарда лева или почти 9 пъти повече от 
предвиденото в бюджета, поясни Мутафчиев. 
Ще потърси ли правителството отговорност за това, че с акт на държавна структура държавата задлъжнява по този начин, 
коментира бившият транспортен министър в предаването "Преди всички". 
Мутафчиев се позова на експертни оценки, според които за нормално пътно поддържане у нас годишно са необходими 
около 400 милиона лева, като сега вероятно тази сума ще претърпи корекции заради новите цени. 
Защо инфраструктурата не е подобрена, след като се дават повече пари, пита още Петър Мутафчиев. 
Приходите от тол системата за 2021 г. са 450 милиона лева - от винетки и тол такси за товарните автомобили, 80 милиона 
са разходите за издръжка на системата, уточни той. 
В момента чрез тол системата се получават по-малко пари от времето, когато действаше общата винетна система за леките 
и товарните автомобили, заяви Мутафчиев. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Кънчо Стойчев: Коалицията ще оцелее толкова, колкото съумее 
Лъжа е, че България е пропутиновска страна, категорично подчерта социологът 
Интервю на Петър Волгин с Кънчо Стойчев в предаването ''12+3'' 
"Управляващата коалиция ще оцелее толкова, колкото съумее". 
Това каза пред БНР социологът Кънчо Стойчев, президент на Световната асоциация "Галъп Интернешънъл". 
Според него действията на четворната коалиция не са убедителни. 
"Трябва да подобрят вътрешната си комуникация, за да не се стига до ситуация като тази с БНБ - да имат двама кандидати 
за поста управител. ... Сега се създаде ситуация, в която да изглежда, че е по-добре да не бъде избиран нов гуверньор на 
БНБ, а да продължи старият", коментира той. 
По думите на социолога управляващите трябва да проведат срещи и дискусии помежду си, да си актуализират 
отношенията и "ако не могат да продължат да вървят заедно, да се разотиват, а ако могат - да го покажат в близките 
седмици". 
В предаването "12+3" Кънчо Стойчев коментира и войната на Русия в Украйна: 
"Две славянски и европейски страни (Украйна и Русия) проливат кръв, а ние сме славяни и европейска страна, така че това 
ни засяга пряко. Беше възможно това да се предотврати, но Европа не направи всичко необходимо за това във верния 
етап. Проблемът можеше да се разтегне, да се смекчи противопоставянето. Естествено, че в Русия няма да бъде винаги 
тази власт. Чрез разтягане на времето можеше да се избегне тази война, но беше предпочетен другият сценарий". 
Лъжа е, че България е пропутиновска страна, категорично подчерта социологът и уточни, че страната ни е проруска, но в 
смисъл на исторически чувства към руския народ: 
"Тази ситуация (войната в Украйна - б.р.) напряга обстановката в България и разделя хората на лагери. По същия начин 
стои и т.нар. македонски въпрос, където е най-големият дефицит на честност и на прозрачност на това правителство, най-
вече водещата партия "Продължаваме промяната". Те ни лъжат, става дума за пряка лъжа, непростима лъжа. Това може 
да взриви политическата ситуация в страната. Ние стоим върху тази мина и тя може да се взриви всеки един 
ден. Демократичното управление не може да почива върху пряка лъжа, други управления могат, но не и демократичното". 
Интервюто на Петър Волгин с Кънчо Стойчев в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Румен Драганов: Чакаме над 1,5 милиона чужди туристи повече спрямо 2021 г. 
В тези трудни времена туризмът ще покаже как работи, защото не се нуждае от редки метали, нефт и газ като 
други сектори, казва експертът 

https://bnr.bg/post/101631687/stefan-chaikov-dokato-ne-vidim-efektivni-deistvia-ostavame-v-protestna-gotovnost
https://bnr.bg/post/101631687/stefan-chaikov-dokato-ne-vidim-efektivni-deistvia-ostavame-v-protestna-gotovnost
https://bnr.bg/post/101631814
https://bnr.bg/horizont/post/101630817/kancho-stoichev-koaliciata-shte-ocelee-tolkova-kolkoto-saumee
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Интервю на Диана Дончева с Румен Драганов 
В сравнение с миналата година се очаква над милион и половина повече чужденци да посетят страната, каза пред БНР 
Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Той допълни, че "има около 100% плюс" на 
пътуванията на българите в чужбина. 
По Великден от 340 000 пътувания около 60 000 ще се реализират в чужбина, а останалите – у нас. Чакаме 70 000 чужденци 
да посетят България за празниците, поясни Драганов. 
"Притеснението е хоризонтът. Миналата година туризмът беше спрян от липсата на хоризонт. Това убива туризма. 
Миналата година загубихме над милион туристи. Имаше едно лутане. Сега виждаме, че е било безсмислено, може би за 
онова време е било смислено, но това лято не трябва да се получава, тъй като има огромен интерес за пътувания към 
България", коментира Румен Драганов в предаването "Преди всички". 
Той подчерта този интерес към страната ни за предстоящия сезон в контекста на ограниченията за полети заради войната 
в Украйна и посочи, че има полети от необичайни за нас като туристическа дестинация места, например Хърватия, 
Швейцария или Испания. 
По темата с бежанците, настанени в хотели у нас, Румен Драганов заяви, че "украинците няма да попречат на сезона, тъй 
като имаме свръхпредлагане". 
"Имаме свободен капацитет", увери той. 
"PCR тестовете са бизнес и този бизнес лобира. Ако ги питате тях, те ще кажат – нека да останат. Става въпрос за пари", 
заяви Румен Драганов преди предстоящото изслушване на главния държавен здравен инспектор в парламентарната 
комисия по туризъм за облекчения за влизане в страната.  
"Туроператорите, хората отдавна забравиха за тази пандемия. PCR тестове, сертификати – всичко това трябва да отпадне, 
защото пречи на свободните пътувания. Хората свикнаха – ако им искат и по два PCR теста, ще ги правят, но те са абсолютно 
безсмислени и пречат. Разбираме за бизнеса, добри пари направиха тези, които ни продаваха някаква клечка на цената 
на брилянти и диаманти, плюс злато и платина, взети заедно. Благодарим им, но оттук нататък – не. Минаваме към други 
видове бизнес." 
Според Драганов в тези трудни времена туризмът ще покаже как работи, защото "не се нуждае от редки метали, нефт и 
газ в тези обеми, в които се нуждаят други производства".   
Заради свръхпредлагането и голямата конкуренция Румен Драганов не очаква драстичен скок в цените на хотелите. Той 
съветва за предстоящия сезон да заделим по десет лева отгоре на всеки 100 лева. 
"Ред неща се рационализират, така че цената да се запази. Виждаме и други, които са увеличили цената – максимум до 
20%. И двете формули ще ги наблюдаваме." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Изтича срокът за номиниране на нови членове на СЕМ 
Репортаж на Мария Костова за предаването ''Преди всички'' 
Днес в 18 часа изтича крайният срок за внасянето на предложения за двама нови членове на Съвета за електронни медии 
от парламентарната квота. В сряда стана ясно, че "Има такъв народ" предлага телевизионния водещ Мартин Карбовски за 
член на СЕМ, а "Демократична България" - журналистката Пролет Велкова. 
До тази сутрин кандидатурата на Карбовски беше единствената публикувана в специално обособената секция на сайта на 
парламента. В пост във Фейсбук Карбовски рано тази сутрин обаче обяви, че отказва да става член на СЕМ. "Не,няма да 
ставам чиновник", написа той. 
Днес ще се разбере официално ще има ли нова кандидатура на "Има такъв народ", както и номинациите 
на "Продължаваме промяната“ и евентуално на останалите парламентарни групи. Неофициално в публичното 
пространство се завъртяха имената на бившия генерален директор на БНР Валерий Тодоров, на телевизионния журналист 
Иван Гарелов и на журналистката Искра Ангелова. 
Членовете на Съвета за електронни медии са петима – двама от тях се назначават от президента, а останалите трима се 
избират от парламента.  
На 27-и април изтичат мандатите на двама членове на СЕМ от парламентарната квота – Розита Еленова и София 
Владимирова. 
Очаква се кандидатите да бъдат изслушани на 21 април на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите, 
а изборът да бъде в пленарната зала в началото на май, веднага след Великденската ваканция на депутатите. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Мария Костова. 
 
√ Илхан Кючюк: Не съм оптимист за спирането на войната в Украйна 
Интервю на Диана Дончева с Илхан Кючюк 
"Аз не съм оптимист за спирането на войната в Украйна, въпреки че призовавам да бъдат потърсени всички опити да бъде 
намерено примирие". Това заяви в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" евродепутатът Илхан 
Кючюк: 
"Това е война, която има пряко отражение върху българската икономика. Има пряко отражение върху българското 
гражданско общество, поради редица причини – биографични, исторически. Ние сме много близки като народи с Русия и 
Украйна, затова трябва да бъдат потърсени всички възможности. Определено Русия трябва да направи отстъпки и най-
въобразимият начин това да се случи е чрез икономически санкции". 
"За да бъде отстояван националният интерес навън, той първо трябва да бъде изкован в България и тук трябва да имат 
роля всички и управляващи и опозиция. Притеснителното е, че управляващите нямат консолидирана позиция по тези 
важни въпроси. Това не е каква да е ситуация нито за България, нито за света. Това е ситуация на война и ние сме длъжни 

https://bnr.bg/post/101631872
https://bnr.bg/post/101631799/izticha-srokat-za-nominirane-na-novi-chlenove-na-sem
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да имаме ясна кабинетна позиция, която да бъде комуникирана и с българското общество, включително да включва и 
критичните нотки на опозицията", добави още евродепутатът. 
Цялото интервю с Илхан Кючюк можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Евродепутати участват в конференция, посветена на изкуствения интелект 
Предимствата и рисковете от бързото и повсеместно навлизане на изкуствения интелект ще бъдат обсъдени на 
конференция, организирана от БТА в рамките на форума "Български гласове за Европа". 
Данни от проучване посочват, че изкуственият интелект се прилага най- много в автомобилната, фармацевтичната и 
химическата индустрия. Следват селското стопанство, компютрите, електрониката, технологиите. 
Не са подминати и секторите на финансовите услуги, здравеопазването, образованието. 
Затова по време на конференцията се очаква да бъдат обсъждани тези и други данни за развитието на изкуствения 
интелект. Конференцията е в рамките на инициативата „Български гласове за Европа“. 
В нея ще участват евродепутатите Петър Витанов и Ева Майдел, учени от БАН. 
 
√ Производители и търговци обсъждат покачването на цените на храните 
Български производители, търговци и експерти се събират на четвърти годишен форум, за да обсъдят покачването на 
цените на храните и инфлацията, както и нарушените доставки и последиците от войната в Украйна за българския пазар. 
Производители на храни и напитки, браншови организации и икономисти ще дискутират нарушените доставки, новите 
регулации на ЕС и трусовете на пазара. 
Ще се търсят решения чрез държавни политики за подкрепа на местните производители за преодоляването на инфлацията 
и справянето с увеличението в цените на суровини, материали, горива и енергийни ресурси. 
Огнян Буюклиев от Института за икономически изследвания на БАН ще представи икономически анализ за оптимистичен, 
песимистичен и реалистичен сценарий пред сектор "Храни", според продължителността на войната в Украйна. 
При всеки от тях ще бъде проследено и с колко ще се повишат цените. 
Друго изследване, подготвено за форума, ще представи новите потребителски нагласи. Ще бъдат обсъдени и 
производството без излишество, както и иновативните и технологични решения в сектора. 
 
√ Международното изложение "Културен туризъм" започва във Велико Търново 
Общини, туристически организации и посланици ще дискутират проблемите на културно-историческия туризъм и 
последствията от коронакризата, както и предизвикателствата на новата геополитическа обстановка от днес до 16 април 
във Велико Търново в рамките на 17-ото издание на международното изложение "Културен туризъм". 
След двугодишно прекъсване най-авторитетната платформа за обмен на добри практики в областта на културата и туризма 
събира във Велико Търново общини, културни институти, компании, граждански сдружения, дипломатически мисии и 
представители на институциите за международното изложение "Културен туризъм".  
"Показваме, че всички имаме желание да помогнем на туризма да възвърне своите темпове на работа, най-вече 
културният туризъм", заяви Борислав Йорданов, управител на общинската туристическа фирма „Царевград Търнов“, 
организатор на изложението с община Велико Търново и Министерството на туризма. 
В работната програма са предвидени дискусии по различни теми. 
"Професионалните дискусии, които сме организирали с Министерството на туризма, с Асоциацията на българските тур 
оператори и тур агенти, срещи с Министерството във връзка с туристическите райони, среща на посланиците на държави-
емитиращи  туризъм в България", посочи Йорданов. 
Организирани са много съпътстващи прояви за посетителите с атрактивни възстановки, работилници, изложби и 
приключенски игри. 
 
√ ЕС препоръчва на страните сходни условия за обмен на украинските гривни 
Комитетът на постоянните представители в ЕС препоръчва на страните-членки да създадат национални схеми, които ще 
позволят обмен на украинските гривни при сходни условия в целия ЕС. Схемите ще дадат възможност на бежанците от 
Украйна, включително на децата, да обменят до 10 000 украински гривни (приблизително 310 евро) на човек. 
Това ще се прави безплатно и по официалния обменен курс, публикуван от Националната банка на Украйна.  
Тези схеми ще се прилагат най-малко три месеца. 
Предстои препоръката да бъде официално приета от Съвета чрез писмена процедура. Това вероятно ще стане на 19 април. 
 
√ Германските водещи институти прогнозират забавяне на растежа до едва 2,7% през 2022 г. 
Има риск от рецесия при евнетуално спиране на руските енергийни доставки 
Германската икономика преминава през трудни води и е изправена пред най-високите нива на инфлация от десетилетия, 
се посочва в съвместен доклад на водещите германски икономически изследователски институти. 
Петте института - RWI в Есен, DIW в Берлин, Ifo в Мюнхен, IfW в Кил и IWH на Хале - понижиха перспективата си за растежа 
на германската икономика за тази година до 2,7% от 4,8% предишна тяхна оценка и повишение на БВП с 2,9% през 2021 г. 
За 2023 г. те прогнозират известно ускоряване на растежа на БВП с 3,1 на сто. 
Войната в Украйна и по-лошият от очакваното ход на коронавирусната пандемия през изминалото зимно полугодие са в 
основната на занижените икономически прогнози, се казва в техния доклад. 
"Възстановяването от кризата с Covid-19 се забавя в резултат на войната в Украйна, но въпреки това остава в сила", заявиха 
икономическите институти в пролетния си доклад. 

https://bnr.bg/post/101631853/ilhan-kuchuk-az-ne-sam-optimist-za-spiraneto-na-voinata-v-ukraina
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Въпреки това, кумулативната загуба на БВП през 2022 и 2023 г. в случай на замразяване на доставките от Русия най-вече 
на енергийни източници вероятно ще бъде около 220 милиарда евро, което се равнява на повече от 6,5% от годишната 
икономическа продукция. 
"Ако доставките на руски природен газ бъдат прекратени, германската икономика ще претърпи рязка рецесия“, посочва в 
съвместния доклад Щефан Кутс, вицепрезидент в Института за световна икономика в Кил. 
Разхлабваните противопандемични ограничения подкрепят секторите на услугите, но продължаващите затруднения във 
веригите на доставки след кризата с Covid-19 все още оказват смущаващо действие в промишленото производство, 
отбеляза Кутс. 
"Шоковите вълни от войната в Украйна натежават върху икономическата активност както от страна на предлагането, така 
и от страна на търсенето“, добави той. 
Според него правителствените стимули по време на пандемията вече имаха инфлационен ефект и повишаването на цените 
на ключовите енергийни стоки след руската инвазия в Украйна допълнително подхранват възходящия ценови натиск. 
Поради високото ниво на несигурност относно енергийните доставки от Русия, водещите икономически институти на 
Германия определиха в пролетния си доклад два възможни сценария. Базовият сценарий предполага продължаващи 
доставки на руски газ и липса на по-нататъшна икономическа ескалация от войната в Украйна. Неблагоприятният сценарий 
обаче предполага внезапно спиране на доставките на руска енергия. 
В базовия сценарий на водещите институти, БВП на Германия ще се увеличава с 2,7% през 2022 г., а в случай на спиране на 
енергийните доставки - с едва 1,9 на сто. През 2023 г. се предвижда БВП да нарасне с 3,1%, според базовият сценарий, или 
да се свие с 2,2% в случай на спиране на руските доставки. 
Прогнозира се също така инфлация от 6,1% през 2022 г. - най-високата от 40 години насам. В случай на спиране на 
доставките на руска енергия обаче, инфлацията ще се увеличи до 7,3%, което би било рекордно ниво в Германия след края 
на Втората световна война. За следващата година се очаква инфлацията да отслабне до 2,8%, но въпреки това да остане 
над средното ниво след Обединението на Германия. 
Според базовия сценарий безработицата ще спадне от 5,7% през 2021 г. до 5,0% през 2022 и 2023 г. Неблагоприятният 
сценарий обаче предвижда ниво на безработица от 5,2% през 2022 г. и повишение до 6,0% през 2023 г., или загуба на над 
400 работни места. 
Очаква се също така публичният дефицит да намалее значително, тъй като започва да изтича фискалната подкрепа заради 
пандемията, а държавните приходи ще се покачват в резултат на икономическото възстановяване. Според прогнозата 
дефицитът на Германия ще спадне до 52,2 млрд. евро през настоящата година и до 27,9 млрд. евро през следващата. 
 
√ Испанската инфлация се ускори през март до 9,8% - най-високо ниво от 1985 г. 
Годишната инфлация в Испания се покачи от 7,6% през февруари до 9,8% през март, достигайки най-висок ниво от май 
1985 г., показват окончателни данни на испанската официална статистика. 
На месечна база потребителските цени се повишиха с цели 3% спрямо февруари, когато те нараснаха с 0,8 на сто. 
Подобно на останалите държави както в Европа, така и в целия свят, се наблюдава общо увеличение на цените по 
различните категории, като най-силен ръст от 33,1% беше отчетен през март при цените на жилищата. В испанския 
транспорт ценовото повишение беше с 18,6% спрямо годината по-рано, докато цените на храните и безалкохолните 
напитки се повишиха с 6,8 на сто. 
Основната инфлация на годишна база, която изключва цените на непреработени храни и на енергийни продукти, се ускори 
през март до 3,4% от 3% месец по-рано, достигайки най-високо ниво от септември 2008 г. 
 

Графика на индекса на потребителските цени по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
√ Британската инфлация достигна през март 30-годишен връх от 7% 
Инфлацията във Великобритания се повиши през март до 30-годишен връх от 7%, показват данни на британската 
официална статистика ONS, като се очаква тя да нарасне още повече през април поради увеличението на сметките за 
комунални услуги. 
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Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през март с 1,1% спрямо февруари, когато се повиши с 0,8%. Спрямо 
година по-рано потребителската инфлация се ускори през март до 7% от 6,2% през февруари, достигайки най-високо ниво 
от март 1992 г. и при очаквания за малко по-сдържано нейно ускоряване до 6,7 на сто. 
Основната инфлация, която изключва цените на енергията, храните, алкохолните напитки и тютюна, пък се ускори на 
годишна база през март до 5,7% от 5,2% месец по-рано, нараствайки спрямо февруари с 0,9%. 
Мартенските данни само подчертават влошаващото се свиване на финансите на домакинствата (на техните доходи по 
отношение на инфлацията) през тази година, което вероятно ще се отрази върху икономическия растеж. 
 

Графика на индекса CPI по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
"Повишаването на цените в общ план доведе до рязко повишаване на годишната инфлация през март“, посочи главният 
икономист на Службата за национална статистика - Грант Фицнър. "Сред най-големите увеличения бяха разходите за 
бензин, като трябва да се има предвид, че данните за цените бяха обработени преди неотдавнашното намаляване на 
данъците за горивата и мебелите". 
Ускоряването на инфлацията през миналия месец се дължеше отново в най-голяма степен на по-високите цени на течните 
горива, които се увеличиха с цели 44% поради солидното поскъпване на петрола след началото на руската инвазия в 
Украйна. 
Британското правителство вече обяви намаляване на данъка за горивата с 5 пенса на литър в рамите на следващите 12 
месеца, считано от 24 март, с цел да облекчи домакинствата, но инфлацията вероятно ще остане много висока за още 
известно време и ще намали паритета на покупателната способност, тъй като войната в Украйна далеч не е приключила и 
разходите за енергия остават повишени, докато продължават и глобалните ограничения на доставките. 
Британският финансов министър Риши Сунак заяви след оповестяването на данните, че растящата инфлация се дължи на 
"глобален натиск върху веригите на доставки и на енергийните пазари", проблем, който "може да бъде допълнително 
изострен от руската агресия в Украйна". 
"Знам, че това е тревожен момент за много семейства, поради което предприемаме действия за облекчаване на тежестта, 
като предоставяме подкрепа на стойност около 22 милиарда паунда през тази финансова година", добави той. 
Цените на транспорта скочиха с рекордните 13,4% спрямо година по-рано, последваните от цените на мебелите и 
домакинските услуги (с 10,3%), на дрехите и обувните принадлежности (с 9,8%), в ресторантите и хотелите (с 6,9%) и на 
храните и безалкохолните напитки (с 5,9%), показват данните на ONS. 
Икономистите очакват инфлацията да се ускори допълнително през април, тъй като покачването на цените на енергията 
ще се отразят на сметките за комунални услуги на домакинствата, което вероятно ще повиши инфлацията над 8 на сто. 
През миналия месец британската служба за бюджетна отговорност прогнозира, че индексът на потребителските цени ще 
достигне 40-годишен връх от 8,7% през последното тримесечие на 2022 г. 
Инфлацията във Великобритания ще продължи да се увеличава през следващите месеци, имайки предвид, че 
производствените цени през март скочиха с цели 11,9% на годишна база след повишение с 10,2% през февруари, 
отбелязвайки най-голямо увеличение от септември 2008 г. 
Финансовите пазари смятат, че Английската централна банка почти сигурно ще повиши основната си лихва до 1,0% от 0,75% 
на следващото заседание на 5 май, преди да продължи да вдига лихвата към 2,0-2,25% до края на 2022 г. 
 
√ Джанет Йелън: Рискът от рецесия се увеличава 
Министърът на финансите на Съединените щати Джанет Йелън предупреди, че новите предизвикателства и рискове в 
света ще бъдат изпитание за силата на американската и световната икономика. Федералният резерв се стреми да забави 
икономиката и същевременно да избегне рецесия. 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви вчера, че новите предизвикателства и рискове в света ще бъдат 
изпитание за силата на американската и световната икономика. 
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Фед се стреми да забави икономиката, като същевременно избегне рецесия, но икономическите прогнози на някои от най-
големите световни банки - Deutsche Bank, UBS и Bank of America, са, че 8,5-процентният скок на инфлацията в САЩ през 
март може да е най-лошият, отчасти защото централната банка се намесва. 
Джанет Йелън каза, че с покачването на цените на петрола и пшеницата в световен мащаб рискът от рецесия става още по- 
голям. Според нея това важи особено за Европа, която е и ще бъде най-засегната от конфликта в Украйна. За САЩ мнението 
е, че Федералният резерв ще се нуждае от комбинация от „умение“ и „късмет“, за да овладее инфлацията, без да убие 
разрастващия се пазар на труда. 
След като правителството на САЩ съобщи тази седмица, че инфлацията е достигнала 8.5% и бележи пореден връх от 40 
години насам, Фед увеличи усилията си за намаляване на цените, но американската икономика е изправена пред още 
огромен брой рискове. 
След невероятното увеличение на растежа от 5,7 % за миналата година сега очакванията са различни. След като Конгресът 
и централната банка оттеглят подкрепата си за икономиката, реално е растежът за тази година да се забави. Към това се 
прибавят и рискови фактори като високите цени на енергията, забавяне икономиката на Китай, както и възможността и 
опасността  действията на Фед да доведат до рецесия. 
 
√ Путин за санкциите: Сблъскваме се с проблеми, но се откриват и алтернативи 
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че западните санкциите са довели до енергийна криза и безпрецедентни 
равнища на инфлация в Европа. В същото време вицепремиерът Андрей Балоусов констатира забавяне на руската 
икономика, а председателят на Сметната палата Алексей Кудрин прогнозира рекордна инфлация и в Русия.  
На съвещание, посветено на развитието на Арктика Владимир Путин подчерта негативния ефект от антируските санкции 
върху живота на самите европейци. 
"Отказът на редица западни страни от нормално сътрудничество, включително от някои руските енергийни ресурси, вече 
удари по милиони европейци. Провокира истинска енергийна криза. Отразява се между другото и на Съединените щати". 
Путин посочи, че инфлацията в западните страни достига безпрецедентни равнища и добави.  
"Безусловно и ние се сблъскваме с проблеми, но пред нас се откриват алтернативни възможности". 
В същото време председателят на Сметната палата Алексей Кудрин прогнозира пред сенаторите от Съвета на федерацията, 
че в края на годината инфлацията в Русия може да достигне 20%. През март официалната статистика отчете ръст до 7.6%, 
което е рекорден показател от  януари 1999 г. 
Според Кудрин адаптирането на руската икономика към сегашните санкции ще отнеме около две години. Вицепремиерът 
Андрей Белоусов на свой ред призна, че икономиката започва да се забавя, макар че това забавяне все още не се е 
отразило на пазара на труда. 
"В промишлеността и търговията намаляването на обемите на производството е около 11%. В други сектори - 9-10%". 
 
√ Руската централна банка предупреди, че потребителската инфлация ще продължава да се ускорява 
Потребителската инфлация в Русия ще продължи да се ускорява в годишно изражение поради базовите ефекти, заяви в 
сряда централната банка на страната, предупреждавайки, че волатилността на рублата ще продължи, което ще доведе до 
възходящ инфлационен натиск. 
На месечна база потребителските цени в Русия скочиха със 7,61% през март, най-голямото им увеличение от януари 1999 
г., тъй като икономиката понесе удар от западните санкции и рекордния спад на рублата. 
На годишна база инфлацията пък се ускори през март до 16,69% от 9,15% през февруари, като официални руски 
представители твърдят, че тя може да достигне 20% тази година. 
Централната банка обаче заяви, че провежданата от нея политика ще помогне за достигането на инфлацията до целевото 
ниво от 4% през 2024 г. 
Миналата седмица централната банка на Русия намали неочаквано основния си лихвен процент до 17% от 20% и каза, че 
са възможни бъдещи лихвени съкращения, тъй като предприетите спешни мерки са ограничили риска за финансовата 
стабилност, върнали са депозитите в банките и са помогнали за ограничаване на заплахата от инфлация. 
 
√ МАЕ: Спад на руските петролни доставки с 1,5 млн. барела на ден през април и с 3 млн. през май 
Цялостното въздействие на западните санкции спрямо Москва и нежеланието на купувачите по отношение на руския 
петрол ще влезе в сила от месец май нататък, прогнозира в сряда Международната агенция по енергетика. 
Въпреки това, по-слабото петролно търсене на фона на скок на Covid инфекциите в Китай и свързаните с това локдауни в 
азиатската държава, макар и постепенното увеличаване на производството от страна на "ОПЕК +" и извън този формат, 
както и най-голямото в историята освобождаване на част от стратегическите петролни резерви на САЩ и на други членове 
на МАЕ - всичко това би трябвало да предотврати всеки един по остър дефицит на петролните пазари, се посочва в доклад 
на агенцията. 
"Засега приемаме, че през април загубите на руски петрол ще нараснат до средно 1,5 млн. барела на ден, тъй като руските 
рафинерии намаляват производството още повече, а купувачите се отдръпват от руския петрол", заявява  базираната в 
Париж агенция в месечния си доклад за световните петролни пазари. 
"От май нататък обаче, руски петрол за близо 3 милиона барела на ден може да да бъде офлайн от световния пазар, тъй 
като ще влезе в сила пълното въздействие на разширяващото се доброволно ембарго върху Москва, водено от все повече 
клиенти", допълва МАЕ. 
Руското изключване от пазара протича по-бавно, отколкото МАЕ прогнозира през миналия месец, когато очакваше загуби 
на руски петрол от 3 млн. барела на ден още през април. 
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В същото време локдауните за предотвратяване на разпространението на коронавируса в Китай, заедно с по-ниското от 
прогнозираното търсене през първото тримесечие, особено от Съединените щати, накараха МАЕ да понижи прогнозата си 
за глобалното търсене на петрол за настоящата година с 260 000 барела на ден до общо 99,4 млн. барела дневно спрямо 
оценката през март за 99,7 млн. барела. 
Освен това агенцията прогнозира, че ще има значително влияние върху инфлацията и икономическия растеж. Въпреки 
това, "настоящата криза идва с големи предизвикателства за енергийните пазари, но също така предлага възможности", 
подчертава МАЕ. 
Пазарът на петрол е нестабилен след инвазията на Русия в Украйна, като цените се повишиха първоначално рязко заради 
опасенията за намаляване на руските доставки. 
През март петролът Брент поскъпна почти до 140 долара за барале, тъй като пазарът се опитваше да оцени въздействието 
на войната върху огромната петролна индустрия на Русия. След това цените се върнаха обратно към 100 долара за барел, 
тъй като САЩ и други страни членки на МАЕ обявиха планове за освобождаване на 240 милиона барела от техните 
стратегически резерви през следващите шест месеца. 
В понеделник петролът Брент поевтиня за кратко под 100 долара за барел, но след това поскъпна обратно към 104-105 
долара за барел. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
 
√ Колумбия е готова да компенсира енергийния недостиг на Запада 
Президентът на Колумбия Иван Дуке Маркес обяви, че неговата страна е готова да увеличи енергийните си доставки, за да 
замени недостига, възникнал заради западните санкции върху руския внос на горива, наложени след началото на военната 
инвазия на Москва в Украйна. 
Пред телевизия Си Ен Ен (CNN) Дуке каза, че Богота ще увеличи "незабавно" износа на въглища, ако е необходимо, тъй 
като разполага с "едни от най-големите ресурси в света", добавяйки, че неговото правителство също така е готово да 
увеличи традиционния си добив на нефт и газ, както и износа на възобновяема енергия , включително чист водород. 
"Може ли Колумбия да допринесе за решението? Отговорът е - да!", заключи той. 
Коментирайки използването от президента на Съединените щати Джо Байдън на думата "геноцид" за описание на 
операцията на Русия, той се съгласи с американския си колега, като призова Москва да прекрати военните си дейности в 
региона. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Пътните строители ще протестират отново при всеки опит за протакане на плащанията 
Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Браншова камара „Пътища", в „Бизнес старт”, 13.04.2022 г.  
Държавата е поела ангажимент до 30 юни да разплати изцяло дължимите суми за миналата година -  такъв е текстът в 
споразумението, което имат пътно-строителните фирми и Агенция "Пътна инфраструктура". Трябва да имаме гаранции, че 
до тази дата държавата ще изпълни ангажиментите си. Всеки опит да протакане и отмяна на поетите ангажименти ще 
доведе до нови протести. Това каза инж. Стефан Чайков, председател на УС на Браншова камара „Пътища", в 
предаването „Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова. 
Състоянието на пътната мрежа в момента в България никога не е било такова в последните поне 15 години -  с разбити 
предпазни системи, с дупки по пътищата, с изтрита маркировка. Има всички предпоставки за създаване на опасност за 
живота и здравето на хората, които ползват пътната инфраструктура. Липсата на разплащане и обезкървяването на пътния 
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бранш доведе до там, че инженери и техници, подготвяни с години, да си потърсят друго препитание в България или извън 
нея, подчерта Чайков.  
Целта на днешния протест на пътните строители е да припомним на народните представители и на правителството за 
техния ангажимент да се грижат за пътната инфраструктура, така че да обезпечат живота и здравето на ползвателите на 
пътища. 
На територията на страната вероятно ще има затваряне на ключови участъци около 11.00 часа, предупреди Чайков и 
допълни, че ще има блокади на Дунав мост 1 и 2, Витиня, Айтоски проход, Ришки проход, магистрала Тракия, магистрала 
Марица, магистрала Струма при Благоевград. 
„Целта ни е да покажем, че пътният бранш все още е жив независимо от положените усилия да бъде унищожен. 
Парламентът и правителството най-накрая трябва да влязат във функциите си и да развържат кълбото от 
проблеми, което сами завързаха през последните месеци”. 
Диалогът с регионалното министерство и с АПИ е добър, но ключът за разрешаване на проблема в момента е в народните 
представители. 
„Ще отидем и до Министерски съвет, за да напомним на премиера Кирил Петков, че ангажиментът не е само на 
Народното събрание, а и на цялото правителство”. 
Държавата е поела ангажимент до 30 юни да разплати изцяло дължимите суми за миналата година -  такъв е текстът в 
споразумението, което имат пътно-строителните фирми и АПИ. 
Трябва да имаме гаранции, че до 30 юни държавата ще изпълни ангажиментите си. Всеки опит да протакане и отмяна на 
поетите ангажименти ще доведе до нови протести. 
По отношение на проверките на сертификатите, които текат в момента, Чайков подчерта, че те не са притеснителни за 
бранша. 
„Проверките не ни притесняват. Вече сме проверявани на място от служителите на държавната администрация   и 
не виждам как комисия в парламента ще обезсмисли труда на хората от пътната администрация, като твърди, че 
има нещо нередно в тези сертификати”. 
Кога ще бъдат изплатени сумите на пътните строители? В какво състояние е пътната мрежа на България? Отнема 
ли се правото на пътните експерти да работят в България? Очаква ли се експертите в строителството на пътища 
да търсят работа зад граница? 
Целия коментар може да гледате във видеото. 
 
√ Дипломацията е единственият подход за прекратяване на войната в Украйна 
Димитър Гърдев, дипломат и председател на комисията по външна политика в 46-то НС, в „Светът е бизнес”, 
13.04.2022 г. 
Войната може да бъде спряна по дипломатически начин. Освен икономическите санкции, са важни дипломатическите 
екипи и канали. Това каза Димитър Гърдев, дипломат и председател на комисията по външна политика в 46-то Народно 
събрание, в предаването „Светът е бизнес с водещ Ивайло Лаков. 
Широкомащабните санкции, наложени срещу Русия, досега не са били прилагани към нито една държава. Целият западен 
свят се обедини около санкциите и е важно дали този инструментариум ще сработи, защото с резервите, с които разполага, 
Русия може да издържи две години при пълни санкции. 
„Трябва да се полагат усилия и на дипломатическата арена”, подчерта събеседникът и допълни, че след приключване 
на изборния процес във Франция ролята на френския президент ще бъде изключително активна в преките разговори 
с Владимир Путин. 
Дипломацията е единственият начин и единственият подход в настоящата ситуация, защото другото представлява 
пълномащабна операция върху една огромна групировка от украинските въоръжени сили. Естествено е, че те няма да се 
предадат без бой, те са изключително мотивирани, добре въоръжени и подготвени, посочи Гърдев. 
Залогът за Владимир Путин е цялата негова власт, цялата политика, която беше провеждана 20 години и хората, които са 
около него. Ако Русия претърпи поражение в Украйна, това е краят на тази кохорта от хора и на неговата лична политическа 
кариера. 
За България сценарият за развитие на бойни действия от порядъка на пет-десет години е изключително негативен и 
възможно най-лошото нещо, което може да се случи за нас. Дълготрайното проточване на войната е нещо, към което 
България не трябва да се стреми.  Трябва да участваме активно в намиране на дипломатическо решение за прекратяване 
на конфликта възможно най-скоро. 
„Ядрен удар е самоубийство и това е в сферата на журналистическите хипотези. Може ли една държава да си позволи 
пълномащабен ядрен удар на територия, която е само на 120 км от нейната”, попита Гърдев по повод вероятността 
Русия да използва ядрено оръжие, ако бъде сериозно притисната. 
По отношение на присъединяването към ЕС на Украйна събеседникът посочи, че няма основания за предоставяне на „бърз 
коридор” за Киев. 
„Имаме ясни и точни разпоредби. Точно определен ред, по който всяка една държава, която е кандидат-член, трябва 
да премине. Ние го преминахме също”. 
Във връзка с присъединяването на Северна Македония към ЕС гостът подчерта, че страната трябва да изпълни условията, 
подписани от нея в Договора за добросъседство, както ги е изпълнила в Преспанския договор, както си е сменила 
конституцията и името на държавата. България тогава ще бъде удовлетворена и веднага ще бъде отворен пътят за 
македонската страна. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/105414-patnata-mrezha-v-balgariya-ne-e-bila-v-takova-losho-sastoyanie-pone-ot-15-godini
https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/105442-diplomatsiyata-e-edinstveniyat-podhod-za-prekratyavane-na-voynata-v-ukrayna
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√ Завършилите ВУЗФ студенти са в топ 3 на най-високоплатените икономически специалисти у нас 
По данни на образователното министерство възпитаниците на бизнес университета получават едни от най-
високите месечни възнаграждания 
През последните години Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отбеляза сериозен подем както по 
отношение на развитието на академичната си програма, така и от гледна точка на разширяване и модернизиране на 
материалната си база. Всички тези обновления безспорно правят бизнес университетa едно от най-реномираните частни 
бизнес висши училища в България, а доказателство за това е и последното издание на Рейтинговата система на висшите 
училища в България на МОН. 
По данни на образователното министерство дипломантите на ВУЗФ са едни от най-високоплатените университетски 
възпитаници у нас със средна брутна месечна заплата от 2015 лв. Това посочва и тазгодишната класация на Forbes за 
българските университети с икономически специалности. Тя поставя студентите на ВУЗФ в топ 3 на най-високоплатените 
икономически специалисти след завършване на университета. 
Именно високият процент на професионална реализация по специалността сред дипломантите на бизнес университета е 
и едно от основните му конкурентни предимства. ВУЗФ предлага на студентите си актуална и съвременна академична 
програма с водещи и доказани преподаватели от бизнеса, както и достъп до много стажове и практики в едни от най-
големите компании в България. Благодарение на тези фактори, бизнес университетът продължава да поддържа един от 
най-високите проценти на професионална реализация сред възпитаниците си. 
По-голямата част от дипломантите на ВУЗФ започват професионалната си кариера още докато са студенти. За това помага 
и сериозният нетуъркинг, до който студентите имат достъп по време на следването. Бизнес университетът разполага и 
с широка партньорска мрежа от университети, с които работи в цяла Европа и региона.  Само преди броени дни ВУЗФ 
сключи меморандуми за сътрудничество и с частните университети FON University, University American College Skopje и 
South-East European University в Северна Македония, като продължава усилията си за непрекъснато разширяване на 
международното партньорство с университети и партньори в региона. 
В същото време ВУЗФ организира и много открити лекции, конференции и уебинари с едни от най-големите български и 
чуждестранни имена във финансовия и икономическия сектор. Тази година те са и особено специални, защото ВУЗФ 
отбелязва своята голяма 20-та годишнина и по този повод празнува, като организира поредица от експертни публични 
гост-лекции и конференции. Достъпът до тях ще бъде безплатен, а за подробности следете уебсайта и социалните мрежи 
на ВУЗФ. 
 
√ Германия ще изгуби 240 милиарда долара, ако се откаже от руската енергия 
Най-голямата икономика в ЕС рискува "рязка рецесия" ако спре газта от Русия 
Германия предупреждава, че производството на страната може да понесе удар на стойност най-малко 240 милиарда 
долара през следващите две години в случай на незабавно прекъсване на руските енергийни доставки заради войната в 
Украйна, съобщава Bloomberg. 
Икономическите институти, съветващи правителството в Берлин, заявиха в сряда в съвместна прогноза, че пълното спиране 
на вноса на руски природен газ ще доведе до „рязко изпадане в рецесия“. Загубата за най-голямата икономика в Европа 
ще бъде еквивалентна на 6,5% от годишното производство, казаха те. 
„Решението да станем независими от руските доставки на суровини вероятно ще остане в сила дори когато военната и 
политическата ситуация се успокои“, се казва в доклада. „Това означава, че част от енергоснабдяването и енергоемката 
индустрия трябва да се пренастрои.“ 
На фона на нарастващите жертви и съобщенията за брутални зверства, Германия е подложена на нарастващ натиск, за да 
оправдае съпротивата си срещу ембаргото на руския газ – широко разглеждано като най-добрия коз срещу президента 
Владимир Путин. 
Украйна отхвърли искането на Франк-Валтер Щайнмайер, президент на Германия, да посети Киев тази седмица след 
критики за предишната му подкрепа за газопровода "Северен поток 2" от Русия до Германия и за насърчаването на 
помирението и диалога с Кремъл по време на ролята му като външен министър. 
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Финансовият министър Кристиан Линднер изтъкна огромните предизвикателства пред които е изправена Германия докато 
се опитва да се откаже от руската енергия възможно най-бързо, като същевременно се стреми да постигне нетни нулеви 
въглеродни емисии до 2045 г. 
„Нашият свят няма да бъде отново същият, както беше преди“, написа Линднер, който е председател на про-бизнес 
партията „Свободни демократи“, в статия за вестник Handelsblatt, публикувана в сряда. 
„Имаме нужда от нови бизнес модели, нови идеи, нови вериги за доставки и нови търговски взаимоотношения“, каза той. 
„Трябва да намалим едностранните зависимости, независимо дали става въпрос за внос на енергия от Русия или износ за 
Китай. 
Базираната в Берлин DIW, един от институтите, участващи в оценката, заяви в петък, че Германия може да успее да оцелее 
и без руски газ, който в момента представлява две пети от нейните доставки на газ. Групата смята, че комбинацията от 
съхранение на енергията, засилване на вноса от други източници и прилагането на програми за намаляване на търсенето 
може да компенсира вноса от Русия още тази зима. 
Това мнение обаче не се споделя от бизнес общността и от лидерите в индустрията, включително главният изпълнителен 
директор на Deutsche Bank AG Кристиан Шиуинг, който предупреждава за тежки икономически последици, ако руските 
доставки бъдат прекъснати. 
Дори и без прекъсване на газта докладът от сряда представя негативни перспективи за германската икономика, 
прогнозирайки растеж от едва от 2,7% през тази година и 3,1% през 2023 г. За сравнение предишни прогнози бяха за растеж 
от 4,8% и 1,9%. Инфлацията ще бъде средно 6,1% през 2022 г. - най-високото равнище от 40 години насам. 
„Шоковите вълни от войната в Украйна натежават върху икономическата активност както от страна на предлагането, така 
и от страна на търсенето“, каза Стефан Кутс, вицепрезидент на Института за световна икономика в Кил. „Увеличаването на 
цените на критичните енергийни ресурси след руската инвазия допълнително подхранва натиска за повишаване на цените. 
Икономиката на Германия е изправена пред значителни препятствия, след като войната доведе до по-високи цени на 
енергията, като същевременно наруши веригите за доставки, които вече страдаха от проблеми, свързани с пандемията. 
Инфлацията достигна 7,6% през първия пълен месец на войната - най-високото ниво откакто се публикуват общи данни 
след обединението на Германия в началото на 90-те години. 
Компаниите се разглеждат като особено уязвими поради зависимостта на Германия от руския газ. Миналата седмица 
управляващата коалиция се споразумя за пакет от помощ за пострадали предприятия, който включва заеми, гаранции по 
заеми и капиталови инжекции и е предназначен да помогне по-специално на енергийните фирми. 
 
√ Търговията на Китай с Русия забавя след войната, но все още е над общия растеж 
Доставките за и от Русия нараснаха с 12,76% през март до 11,67 милиарда долара, показват данните на китайските 
митници от сряда 
Общата търговия на Китай с Русия нарасна с над 12% през март спрямо година по-рано, като се забави от февруари, но все 
още изпреварва растежа на общия внос и износ на Китай, докато Пекин критикува действията на Запада срещу Русия след 
нахлуването й в Украйна, предава Reuters.  
Доставките за и от Русия нараснаха с 12,76% през март до 11,67 милиарда долара, показват данните на китайските митници 
в сряда, но отчитат забавяне спрямо растежа от 25,7% през февруари, когато Русия започна инвазията си. 
Все пак растежът през март беше по-бърз от 7,75% увеличение на търговията на Китай с всички страни и региони до 504,79 
милиарда долара през този месец.  
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Русия нападна Украйна на 24 февруари в ход, който Москва определи като "специална военна операция", предназначена 
да демилитаризира и "денацифицира" южната си съседка. 
Пекин отказа да нарече действията на Русия инвазия и многократно критикува това, което според него са незаконни 
западни санкции за наказване на Москва. 
Няколко седмици преди атаката срещу Украйна, Китай и Русия обявиха стратегическо партньорство без ограничения. 
Миналата година общата търговия между Китай и Русия скочи с 35,8% до рекордните 146,9 милиарда долара. 
Тъй като санкциите срещу Русия нарастват, Китай може да компенсира част от икономическите загуби на съседа си, като 
купува повече. Но анализаторите твърдят, че все още не са забелязали сериозни признаци, че Китай нарушава западните 
санкции срещу Русия. 
 

 
 
Икономическото и търговско сътрудничество на Китай с други страни, включително Русия и Украйна, остава нормално, каза 
говорителят на митниците Ли Куйвен на пресконференция. 
През първото тримесечие търговията на Китай с Русия скочи с 30,45% спрямо година по-рано, в рамките на печалбите, 
наблюдавани в предходното тримесечно увеличение. 
Русия е основен източник на петрол, газ, въглища и селскостопански стоки за Китай. 
Руската икономика е на път да се свие с повече от 10% през 2022 г., каза във вторник бившият финансов министър Алексей 
Кудрин, засегната от растящата инфлация и изнасяне на капитали.  
Световната търговска организация (СТО) във вторник ревизира надолу прогнозата си за растеж на световната търговия тази 
година поради въздействието на войната Русия-Украйна. 
 
√ Запасите от метал се свиват, а цените на енергията удрят производството 
Войната заплашва руската продукция, докато търговците и основните потребители използват наличните 
количества в складове 
Запасите от някои от най-важните индустриални метали в света спаднаха до критично ниски нива, докато рекордните цени 
на електроенергията в Европа удариха производството и войната в Украйна заплашват добива в Русия, пише Financial 
Times. 
Запасите от алуминий, мед, никел и цинк - четири от основните договори, търгувани на Лондонската борса за метали (LME) 
- са понижили цената си с цели 70% през последната година, тъй като търговците и големите потребители са използвали 
наличните в складове материали. 
Това се случи на фона на процъфтяващото търсене - икономиките се възстановиха от ограниченията по време на 
пандемията и прекъсвания та на веригата за доставки. 
През последните седмици тенденцията беше най-силно изразена при цинка, където цените се покачиха с 2,8% във вторник 
до 16-годишен връх от почти 4400 долара за тон. Металът се използва като защитно покритие за стоманата в 
строителството, автомобилите и домакинските уреди. 
От началото на месеца наличните запаси от цинк на LME - количество, което все още не е било предназначено да напусне 
един от складовете на борсата - са паднали с почти 60 000 тона до двугодишно дъно от малко над 45 000 тона. 
Анализаторите казват, че покачващите се цени на газа и електроенергията стоят зад изтеглянето на запаси. През 
последните няколко месеца спираловидните цени на електроенергията принудиха Glencore, Trafigura, Norsk Hydro и други 
да намалят производството в губещи цинкови и алуминиеви топилни предприятия. 
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За да компенсират производствения недостиг, някои от тези компании изтеглят наличности от складове в и извън 
системата на LME, за да могат да изпълняват договорни задължения с производствени клиенти. 
„Текущите цени на електроенергията биха могли да доведат до повече съкращения на топилните предприятия и тези 
решения може да бъдат по-бързи за цинка, отколкото за алуминия в близко бъдеще“, пише анализаторът на Morgan 
Stanley Мариус ван Страатен в неотдавнашен доклад, позовавайки се на факта, че е по-лесно да се коригира работната 
скорост на цинкова топилна. 
Спадът на запасите от цинк идва в чувствителен момент за LME, която беше принудена да спре търговията с никел миналия 
месец, след като голяма къса позиция доведе цената нагоре с повече от 250 процента. 
Ниските запаси могат да допринесат за скокове на цените на LME, тъй като търговците и производителите се стремят да 
затворят къси позиции чрез обратно изкупуване на договори, а не чрез доставка на регистриран метал от един от 
складовете на борсата. 
Колин Хамилтън, анализатор в BMO Capital Markets, каза, че последните данни за складовете на бившия LME няма да 
помогнат за облекчаване на страховете от пореден експлозивен скок в цените. 
„Обемът на суровините, които LME проследява, който в момента не е в системата, но в съседни складове, намаля 
допълнително за всички метали, с изключение на медта през февруари, като алуминият спадна с 29 процента на месечна 
база до 218 000 тона, а цинкът намаля с 28 на сто на месечна база до едва 15 000 тона“, каза той 
Съкращенията на производството са само един от факторите зад напрежението на пазарите на метали. Опасенията, че 
доставките на мед и никел от Русия може да бъдат нарушени от санкциите, също доведоха до повишаване на цените. 
Goldman Sachs смята, че медта може да "върви към" към изчерпване на запасите. 
Очаква се доставката на рафинирана мед да изостане от търсенето с 375 000 тона тази година - двойно повече от 
предишната оценка - и достатъчно голямо, за да изчерпи всички видими запаси до декември. 
„Вярваме, че инвеститорите не разбират рисковете за руските доставки на мед, тъй като те не са толкова незабавни или 
остри, както тези, наблюдавани на пазарите на зърно или енергия, или дори на алуминий“, пише в доклад анализаторът 
на Goldman Sachs Ник Сноудън. 
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√ Поскъпването на жилищата в България: затишие пред буря 
Увеличаването на цените се забавя, но се очаква ново ускорение. Това е световна тенденция, но нашите строителни 
предприемачи са на друго мнение 
След като в продължение на година и повече цените на жилищата в България стремително нарастваше няколко 
месеца  след началото на пандемията, последните статистически данни показват, че започнало забавяне на нарастването 
на цените в нашата страна, което оказва се е и световна тенденция, която се наблюдава от четвъртото тримесечие на 
миналата година. Прогнозите, обаче, за България са за ново ускоряване, заради появилите се нови фактори, които според 
строителни предприемачи, пряко влияят върху цените на недвижимите имоти, докато за света се очаква приглушеното 
забавяне на ръста на цените да продължи и през първата половина на настоящата година. 
За България важен фактор за ново ускорения на цените на първо място е появилият се дефицит на строителни материали, 
които се внасят предимно от Украйна и Русия. Продължаващата повече от месец и половина война в Украйна блокира 
износа, а наложените санкции от ЕС, САЩ и други държави допълнително оскъпяват вноса на строителните материали, тъй 
като се търсят други вносители, чийто цени са по-високи от досегашния внос, оплакват се строителни предприемачи в 
областта на жилищното строителство. Вторият фактор е свързан с очакваното повишаване на лихвите по ипотечните 
кредити, които на практика влияят пряко върху цените на жилищата, тъй като очакванията са, че банките ще да започнат 
да вдигат лихвите, следвайки препоръките на банковите регулатори, вкл. и на Европейската централна банка (ЕЦБ), а това 
ще оскъпи всеки кредит. Освен, ако нарастващата инфлация не накара банките да променят намеренията си и да задържат 
поскъпването на кредитите. 
Първите сигнали за затягане на пазара вече са налице 
Само преди броени дни и Националния статистически институт (НСИ), и статистическата служба на ЕС „Еврост“ обявиха, че 
през последното тримесечие на 2021 година поскъпването на жилищата в България се запазва, но забавя своя ръст в 
сравнение с предходните тримесечия на 2021 година. 
Подобно е мнението и на икономистите на "УниКредит Булбанк", които предвиждат в последния си макроикономически 
анализ охлаждане на пазара на жилища след бума през 2021 г., когато броят на сделките и цените на жилищата в най-
предпочитаните локации отбелязаха двуцифрени ръстове. 
Не липсват и изключения, както за някои райони на София, така и за отделни градове, за които НСИ представя данни, и 
където националната статистика отчита двуцифрен ръст. По окончателни данни, цените на жилищата в България са 
нараснали с 9.4% на годишна база в края на миналата година, като съществуващите са поскъпнали двуцифрено – точно с 
10% спрямо края на 2020 г. Цената на новите апартаменти също е нараснала, но с по-малко, с 8.4% на годишна база. Което 
изглежда нормално, тъй като продажбата на т.нар. цени на „зелено“ значително са намалели, сочат данните от 
специализираните сайтове за оферти на недвижими имоти. 
Данните на Камарата на строителите пък показват, че средно цените на строителните материали са се повишили с 30%, 
като има отделни материали и суровини, които са поскъпнали с над 100%. Това оказва влияние върху себестойността на 
жилищния имот, категорични са от бранша. 
Къде е България в Европейския съюз 
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От таблицата по-горе е видно, че „Евростат“ отчита забавяне на поскъпването на жилищата в България през последното 
тримесечие на миналата година спрямо третото - до 2.4% от 3.2%, докато на годишна база жилищата в нашата страна са 
поскъпнали през последното тримесечие на миналата година повече, отколкото през третото - до 9.4% от 8.7 на сто. От 
данните става ясно, че в България поскъпването е колкото и в еврозоната и малко по-ниско от средното за ЕС-27, докато в 
предишните тримесечни данни нарастването на цените в България са изпреварвали средните на ЕС-27 и еврозоната. 
Според „Евростат“, през четвъртото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата, измерени чрез специализирания индекс 
на жилищата, са се повишили с 9.4% в еврозоната и с 10.0% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 
Това е най-високото годишно увеличение за еврозоната от 2005 г. насам, когато е започнало събирането на данни за цените 
на жилищата, и от четвъртото тримесечие на 2006 г. насам - за ЕС. През третото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата 
са се повишили съответно с 8.8% и 9.3% в еврозоната и в ЕС. 
В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. през четвъртото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата са се повишили с 
1.9% в еврозоната и с 2.1% в ЕС-27, докато за България „Евростат“ отчита забавяне, както вече посочихме. По-слаб ръст на 
цените на тримесечна база от нас в ЕС отчитат: Финландия (0.00%), Италия (0.1%), Белгия (0.2%), Малта (1.1%), Испания 
(1.2%), Швеция (1.4%), Унгария (1.6%) и двете страни с понижение на цените Кипър (-3.1%) и Дания (-4.3%). Най-голямо 
увеличение е регистрирано в Естония (+6.6%), Чехия (+5.7%) и Литва (+4.7%). 
На годишна база след България (9.4%) по-слабо нарастване на цените на жилищата е отчетено във Финландия 
(3.9%),  Италия (4.0%), Дания (4.2%), Малта (4.5%), Белгия (6.1%), Испания (6.3%), Франция (7.0%), Румъния (7.5%), Хърватия 
(9.1%). Единствената страна със спад на цените е Кипър (-5.3%). 
Според данните на „Евростат“, България е на 17-то място в ЕС по поскъпване на жилищата в края на 2021 годна. Преди нас, 
обаче, има 15 държави-членки с нарастване на цените над 10%, а най-голямо увеличение на годишна база е регистрирано 
в Чехия (+25.8%), Естония (+20.4%) и Литва (+19.8%). 
Къде е България в световната класация 
В световната класация, която прави всяко тримесечие британската консултантска компания за недвижими имоти Knight 
Frank с офиси и представителства в над 30 страни по света, вкл. и България, и която поддържа два тримесечни имотни 
индекса: Глобален индекс на цените на жилищните имоти по страни (Global House Price Index) и Глобален индекс на цените 
на жилищните имоти по градове (Global Residential Cities Index), България заема 32-ро място по ръст на цените на жилищата 
сред проучваните 56 държави, като отстъпва едно място от класацията за третото тримесечие на 2021 година, и с цели 7 
места спрямо второто тримесечие на 2021 година, което също потвърждава започналата тенденцията за забавен ръст на 
цените на жилищата. 
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Сред страните на Балканския полуостров, за които има налични данни, на България е отредено 4-то място, изпреварена от 
лидера Турция (59.6% номинален ръст на цените), Словения (12.9%) и Хърватия (9.0%), а след нас са Гърция (8.0%), Румъния 
(6.3%) и Кипър (1.2%). 
Световният пазар на недвижими имоти 
В световен мащаб цените на жилищата са се увеличили средно с 10.3% през 2021 г., а през  2022 г. Knight Frank очаква по-
приглушен растеж, тъй като рисковете се увеличават. 
През последното тримесечие на 2021 г. се наблюдаваше разминаване между номиналните и реалните цени (с приспадане 
на инфлацията), като растежът на реалните цени се е забавил от 6.2% през третото тримесечие до 4.7% през четвъртото 
тримесечие. За първи път от началото на пандемията сме свидетели на забавяне на темпа и на годишния растеж. 
Почти половината от държавите и териториите, включени в индекса, са регистрирали годишен ръст на цените над 10% в 
номинално изражение, включително САЩ и Обединеното кралство. В тези две страни, който има собствено жилище от 
началото на 2021 г., стойността на имота се е увеличил съответно с 64 500 щатски долара и 26 800 британски лири (ок. 36 
300 щатски долара), сочат обобщените данни на Knight Frank. 
Кризата в Украйна ще доведе до по-слаб глобален икономически растеж, което смекчава прогнозата на консултантската 
компания за международните цени на жилищата. От друга страна, самата криза може да намали и броя, и скоростта на 
повишенията на лихвените проценти, които някои централни банки обявяваха само преди няколко седмици. 
Турция е начело в индекса на цените на жилищата в номинално изражение, като през 2021 г. цените са се повишили с 59%. 
Въпреки това, като се приспадне турската инфлация от 36% в края на 2021 г. (54% до края на февруари 2022 г.), цените на 
жилищата в Турция реално са поскъпнали с 23%. 
Независимо дали става въпрос за номинални или реални цени, петте държави с най-добри резултати остават същите, като 
подредбата им само се е променила - това са Турция, Нова Зеландия (22.6%), Чехия (22.1%), Словакия (22.1%) и Австралия 
(21.8%). 
През 2021 г. само на три пазара се наблюдава спад на цените – Малайзия (-0.7%), Малта (-3.1%) и Мароко (- 6.3%). 
Десетте пазара, на които се наблюдава най-високо увеличение на цените на жилищата от началото на пандемията, са 
предимно развити пазари, на които правителствата се намесиха, за да подкрепят икономиките, а на някои жилищни пазари 
повлияха ипотечните ваканции или програмите за субсидиране. Това са пазарите на: Турция (59.6%), Нова Зеландия 
(22.6%), Чехия (22.1%), Словакия (22.1%), Австралия (22.1%), Нидерландия (20.3%), САЩ (18.8%), Южна Корея (18.4%), 
Остров Джърси (18.4%) и Естония (17.3%). 
София отстъпи 17 места в световната класация 
В световната класация на Knight Frank, в която са включени 150 гадове в света София изпада със 17 места – от 52-ро място 
през третото тримесечие на 2021 година до 79-то място през четвъртото. 
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По-висок срив от българския е регистриран от столицата на Южа Коеря – Сеул, с 35 места надолу (от 5-то през третото 
тримесечие до 40-то през четвъртото. Също с 35 места спада и  британският Манчестър (от 40-то през третото до 75-то през 
четвъртото тримесечие) и шотландският Глазгоу, които губи 20 позиции (от 49-то през третото до 69-то през четвъртото 
тримесечие). 
В 140 от 150-те града в света, включени в Глобалния индекс на цените на жилищните имоти по градове (Global Residential 
Cities Index), цените са се увеличили през 2021 г., в сравнение със 122 през 2020 г. Като цяло индексът е нараснал с 11% 
през 2021 г. спрямо предходната година. 
Градовете в Северна и Южна Америка регистрират най-силен скок със средно 15% годишен ръст в сравнение с 11% в 
Европа, Близкия изток и Африка и с 9% в Азиатско-тихоокеанския регион. 
Домакинствата в САЩ не само са натрупали значителни спестявания по време на последователните блокирания заради 
пандемията, но и собственият капитал в домовете им се е разширил значително, заради ограниченото търсене. В някои 
случаи това богатство е било използвано за модернизиране на съществуващите жилища или за закупуване на втори имот. 
В края на 2020 г. типичното жилище във Финикс, градът в САЩ с най-бързо растящи цени през 2021 г., е струвало 298 000 
щатски долара, а до края на 2021 г. стойността му е скочила с 32.5% до 394 850 долара, което добавя почти 97 000 долара 
за една година към собствения капитал на собствениците на жилища. Този скок не е нетипичен за някои градовете в 
развитите икономики. Въпросът е колко дълго цените ще продължат да се покачват със сегашния си темп? 
На първо място отговорът на този въпрос е свързан с лихвите, които започнаха да се повишават - Нова Зеландия, 
Обединеното кралство  (при това три пъти) и САЩ вече повишиха основните лихвени през 2022 г., от друга страна 
потребителските нагласи отслабват поради геополитическата криза в Украйна, а доходите не нарастват с темпа на 
повишаващата се инфлация. 
Преминаването от пазар на продавачите към пазар с повече възможности за купувачите може би е по-близо, отколкото 
смятахме в началото на годината, казват анализаторите на Knight Frank. 
Но дори и лихвите да достигнат 4% в САЩ и Обединеното кралство - цифрата, при която много наблюдатели прогнозират, 
че цените на жилищата ще започнат да падат, това едва ли ще спре поскъпването на жилищата в големите градове. 
От второто тримесечие на 2021 г. насам Глобалният индекс на жилищата по градове на Knight Frank изпреварва другия 
индекс на компанията - Глобалният индекс на цените на жилищата по държави. Възможно е да станем свидетели на обрат 
в посоката при двата измерителя – най-вероятно пазарите на големите градове ще се справят по-добре с предстоящата 
вълна на затягане на паричната политика на банките, отколкото националните пазари на жилища, прогнозират 
анализаторите на британската консултантска компания. 
 
√ Повишение с 16.72%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 416.84 лв. за MWh с ден за доставка 14 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 416.84 лв. за MWh и обем от 85 836.40 MWh с ден за доставка 14 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е ръст 
с 16.72 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 435.20 лв. за MWh, при количество от 46 154.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 682.20 MWh) е на цена от 398.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.71 лв. за MWh и количество от 3279.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 262.12 лв. за MWh ( 3075.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 551.76 лв. за 
MWh при количество от 3825.3 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 21 часа – 532.59 лв. за MWh (3383 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 460.4 лв. за MWh при количество от 3300.8 MWh. 
Спрямо стойността от 357.12 лв. (182.59 евро) за MWh за 13 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 14 април 2022 г. се повишава до 416.84 за MWh (ръст с 16.72 %) по данни на БНЕБ или 213.13 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 634.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 401.51 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                    MW 
АЕЦ     37,49%   2093.19 
КондензационниТЕЦ   32,98%   1841.31 
ТоплофикационниТЕЦ   5,92%   330.26 
ЗаводскиТЕЦ    2,21%   123.51 
ВЕЦ     0,14%   7.74 
МалкиВЕЦ    3,29%   183.64 
ВяЕЦ     3,26%   181.97 
ФЕЦ     13,92%   777.11 
Био ЕЦ      0,79%    43.92 
Товар на РБ        4022.01 
Интензитетът на СО2 е 326g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
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√ Повишение на цените на енергийните борси в четвъртък, България отново е с едни от най-ниските нива в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 213,13 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 284,55 евро/мвтч за базова 
енергия 
Полша България и Румъния са с най-ниските цени на електроенергията в Европа втори ден по ред. Докато у нас и в Румъния 
цената е 213,13 евро/мвтч за базова енергия, то Полша е лидер с евтина електроенергия и цена от 160,36 евро/мвтч. На 
обратният полюс е цената на електроенергията в Гърция - там в сегмента "Ден напред" ще са най-високите цени. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 213,13 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 222,52 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
203,74 евро/мвтч. Най-високата цена от 282,11 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
134,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 592,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 14 април ще бъде 284,55 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 134,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 361,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 193,64 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена на електроенергията за цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 април е 227,75 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 222,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 282,11 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч 
и тя ще бъде 191,99 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 945,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 април на Словашката енергийна борса е 227,75 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 282,11 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 191,99 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 227,71 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 282,11 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 191,99 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 април е 227,76 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
222,53 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 022,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 282,11 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 191,99 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 227,71 евро/мвтч на 14 април. Пиковата цена ще бъде 222,52 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 467 396,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 282,11 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 191,99 евро/мвтч. 
 
√ Най-големите световни нефтени и газови компании смятат да похарчат повече от 800 млрд. евро в проекти за нови 
находища до 2030 г. 
Най-големите петролни и газови компании в света, включително Shell, Exxon и Gazprom, се очаква да похарчат 857 
милиарда евро за нови проекти за нефтени и газови находища до 2030 г. Тази цифра може да се покачи до зашеметяващите 
1,4 трилиона евро през 2040 г., сочи ново проучване на Global Witness и Oil Change International, цитирано от Euronews. 
Всичките 20 компании, разследвани от две неправителствени организации, твърдят, че подкрепят целта на Парижкото 
споразумение за поддържане на глобалното затопляне под критичния праг от 1,5 C по Целзий. Новият анализ идва само 
седмица, след като генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече „морална и икономическа лудост“ да се 
инвестира в нов петрол и газ. 
Според най-новия доклад на IPCC, новите проекти за нефт и газ ще изтласкат света доста над безопасните граници на 
глобалното затопляне. Водещи световни учени по климата предупредиха, че трябва да намалим използването на 
изкопаеми горива, за да поддържаме целите за емисиите в рамките на запазване на целта. 
След публикуването на доклада на ООН на 4 април, вече са одобрени седем нови проекта за нефт и газ. И това ново 
изследване от Global Witness показва, че най-големите компании за изкопаеми горива в света все още са готови да харчат 
милиарди за нови проекти през следващото десетилетие. 
Колко ще похарчат най-големите петролни и газови компании? 
Руската държавна компания "Газпром" оглави класацията за газ с прогнозирани разходи от 373 милиарда евро според 
данните на независимата фирма за енергийни изследвания Rystad Energy. Qatar Energy е на второ място с 52 милиарда  
евро, следвана от Total Energies с 29 милиарда евро. Shell се класира на четвърто място с прогнозирани разходи от 26 
милиарда евро. За добив на петрол американските фирми оглавиха списъка с най-високите вложения на Exxon (54 
милиарда евро). Фирмите Chevron (52 милиарда евро) и Conoco Phillips (51 милиарда евро) с другите две компании в топ 
3. 
„От деня на подписването на Парижкото споразумение тези компании не спазват изискванията“, казва Лорн Стокман, 
изследователски директор в Oil Change International. „През следващите шест години те публикуваха своите изявления и 
усъвършенстваха своя PR и лобиране, докато безразсъдно преследваха растежа на производството на нефт и газ“.Той 
добавя, че тъй като прозорецът от възможности за избягване на бедствие започва да се затваря, тези компании все още 
търсят начини за растеж. Крайно време е правителствата да ги отрежат. Без повече данъчни облекчения или публични 
финанси за петрол и газ. Ние сме отвъд втория шанс за действия, смята експертът. 
Какво имат да кажат компаниите за изкопаеми горива за резултатите от доклада? 
В свой коментар за констатациите от доклада, ExxonMobil изтъкнаха своите „инвестиции от 15 милиарда долара (13,8 
милиарда евро) в технологии с по-ниски емисии“. Това включва пари, изразходвани за биогорива, технологии за улавяне 
на водород и въглерод – не е задължително само да се говори за възобновяема енергия, обясняват оттам. 
Chevron изтъкна плановете си за намаляване на „въглеродната интензивност“ на петрола и газа, които произвежда, и 
разработване на „печеливши, нисковъглеродни нови енергийни предприятия, които използват нашите силни страни“. 
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Conoco Phillips заяви, че планът на компанията за „беземисионно производство на енергия“ се занимава с въглеродната 
интензивност на нейните продукти и предлага възможности за компанията да инвестира в улавяне на въглерод, водород 
и  въглеродни компенсации. Фирмата обаче отхвърля всякакви цели, които биха намалили нейното производство. 
И от TotalEnergies обясняват как данните от Rystad Energies, използвани в доклада, надценяват бъдещите й инвестиции. 
Компанията очаква да похарчи около 11,8 милиарда евро за „зелени проучвания“ между 2022 и 2026 г. Петролният и газов 
гигант добавя, че има цели за развитие на възобновяеми източници и производство на електроенергия. 
 
Мениджър 
 
√ ИПИ изчисли: Заплатите в Челопеч и Козлодуй са най-високи 
Заплатите в Челопеч и Козлодуй са най-високи, изчислиха от Института за пазарна икономика. За трета поред година ИПИ 
анализира къде са най-високите заплати в страната като част от проекта „265 истории за икономика”. 
Интерактивната карта дава представа за движението на средното брутно месечно възнаграждение по общини в периода 
2016-2020 г. 
 

 
 
Средната заплата на жителите на най-малката по площ община в България – Челопеч, е 2 628 лв., следвана от дунавския 
град Козлодуй, където възнагражденията са средно 2 336 лв.На трета и четвърта позиция са съответно Пирдоп (1 936 лв.) 
и Раднево (1913 лв.). Столична община е заема почетната 5 позиция – с 1 913 лв. В топ 10 влизат още Гълъбово (1 830 лв.), 
Девня (1 745 лв.), Елин Пелин (1 638 лв.), Панагюрище (1 528 лв.) и Божурище (1 540 лв.). 
Прави впечатление че традиционно най-високите заплати получават хората в малки общини с големи работодатели. 
Лидери са общините в Средногорието, на чиято територия е развита добивна и свързана с нея преработваща 
промишленост, както и в общините с големи предприятия в енергийния сектор. 
Силно представяне имат и индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове, ориентирани 
към производства с висока добавена стойност. В топ 20 по заплати в страната влизат общините Елин Пелин, Божурище и 
Костинброд от широката периферия на София, Девня и Белослав – в непосредствена близост до Варна, както и Марица, 
Куклен и Брезово – до Пловдив. 
Анализът на данните показва, че средната заплата на наетите лица в 182 общини в страната бележи ръст между 40 и 60% 
в периода 2016-2020 г. Лидери са отново цитираните общини, но и Крумовград и Брезник, където средната заплата 
нараства съответно с 88% и 83% за наблюдавания период. София, Пловдив и Варна също бележат добър ръст в рамките на 
40-45%, принос за което има и динамиката в дигиталната сфера. 
 
√ Търговски разрив между Германия и Русия може да предизвика финансов шок 
Възможно е да има финансов шок, ако сте стигне до „разрив в търговията“ между Русия и Германия. Това заяви пред Си 
Ен Би Си  главният икономист на S&P Global Пол Грюнвалд. 
„Гледайки към най-лошия възможен сценарии… има няколко различни варианта как ще се разиграе това, но ние смятаме, 
че този, които наистина би раздвижил макроикономиката, е някакъв търговски разрив между Русия и Европа“, коментира 
Грюнвалд. 
„Това не опира само да спирането на природния газ, независимо дали Германия ще спре да купува или Русия ще спре 
кранчето“, добави той. 
След инвазията на Русия в Украйна няколко световни сили, включително, включително САЩ, Япония и Канада, наложиха 
сериозни санкции на Москва. Европейският съюз обмисля дали да забрани вноса на петрол от Русия и обеща в да намали 
зависимостта си от руски газ с две трети до края на годината. 
Русия от своя страна поиска от т.нар. „неприятелски“ страни (тези, които санкционираха Москва) да плащат в рубли за газ. 
Европейският съюз получава около 40% от своя природен газ от руски тръбопроводи, като около една четвърт от този поток 
преминава през Украйна. Вносът на газ от Русия отговаря за близо половината от нуждите на Германия. 

http://www.265obshtini.bg/map/217
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 „Не е само газ. Имаме енергийния комплекс, имаме цените на суровините, имаме промишлени суровини, които Европа 
внася, като никел и титан и други подобни“, каза Грюнвал 
Изследователската и консултантска фирма Wood Mackenzie също предупреди, че глобалната икономика може да претърпи 
„по-трайни промени“ в глобалната търговия заради кризата в Украйна. 
„Ако пандемията COVID-19 подчерта необходимостта от съкращаване на веригите за доставки, войната в Украйна 
подчертава колко е важно да имаме надеждни търговски партньори“, пише директорът на изследванията в Питър Мартин 
Wood Mackenzie в бележка във вторник. 
„Тези сили биха могли да доведат до трайно преструктуриране на световната търговия. Глобалната икономика става по-
регионална – по-къси вериги за доставки с „надеждни“ партньори“. 
Търговия между Германия и Русия 
Търговския разрив между Германия и Русия може да нанесе сериозни щети върху германското производство, казва 
Грюнвалд 
„Това ще доведе до... по-нисък БВП, по-ниска заетост, по-ниско доверие. Тогава ще получим един вид макрофинансов шок. 
Това е сценарият, който се опасяваме, че може да доведе до промени“, предупреди той. 
Търговията между Германия и Русия скочи значително през 2021 г. в сравнение с предходната година, като стойността на 
стокообмена се увеличи с 34,1% до 59,8 млрд. евро, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия. 
През миналата година вносът на Германия от Русия се е увеличил с 54,2% в сравнение с предходната, а износът е нараснал 
с 15,4%. 
Основните продукти, които Германия изнася за Русия, включват превозни средства, машини, ремаркета и химически 
продукти, посочват от статистическата служба. Основният износ на Русия за Германия включва суров петрол, природен газ, 
метали и въглища. 
Русия представлява 2,3% от общата германска външна търговия и беше четвъртата най-важна страна за германски износ 
извън Европейския съюз през 2021 г. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на последните данни за инфлацията 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия във сряда, след като поредния ръст на инфлацията и нейното 
потенциално въздействие върху предстоящия сезон на корпоративните отчети помрачиха настроението на пазара, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,36 пункта, или 0,52%, до 454,29 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 152,08, или 1,085, до 13 972,87 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 25,83 пункта, или 0,4%, до 
6 511,58 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи със 7,27 пункта, или 0,1%, до 7 569,39 пункта, 
след като инфлацията в Обединеното кралство достигна 30 годишен връх от 7% през март. 
Акциите на Tesco поевтиняха с 4,94%, след като най-големият търговец на дребно във Великобритания предупреди, че 
печалбата му през тази година вероятно ще спадне поради тежките икономически условия. 
Макар че STOXX 600 се възстанови от резките загуби от месец март, индексът се търгува в тесен диапазон преди началото 
сезона на отчетите. Сезонът в САЩ ще бъде открит днес от JPMorgan Chase & Co. 
„Не бих се изненадала да видя известно свиване на маржа през първото тримесечие, но то би трябвало да е временно, 
докато инфлацията достигне пик“, коментира коментира Андреа Чиконе, ръководител стратегии в TS Lombard. 
„Много по-важно от всякакви изненади, които може да получим през Q1, ще бъдат насоките за бъдещите печалби, които 
ще зададат тона на пазарите“, добави тя. 
Анализаторите очакват печалбата на компаниите STOXX 600 да нарасне с 25,1% през първото тримесечие, сочат данните 
на Refinitiv. В началото на април прогнозата бе за ръст от 20,8%. 
Очаква се енергетиката, основните материали и промишлените компании да бъдат най-големите двигатели на печалбата 
през тримесечието, а технологичните компании ще изостанат. 
Акциите на френския производител на луксозни стоки LVMH поскъпнаха с 1%, тъй като силното търсене на продукти на 
Louis Vuitton и Dior доведе до скок на продажбите през първото тримесечие. 
„Очакваме LVMH да продължи да се справя по-добре от конкурентите си благодарение на своите водещи марки, силна 
ценова мощ и значително предимство в мащаба“, казаха анализатори на Equita в бележка. 
Цените на книжата на Telecom Italia (TIM) се повишиха с 3,13%, след като че френската телекомуникационна група Iliad 
изрази интерес към бизнеса на TIM за домашни потребителски услуги. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се понижиха във вторник, докато инвеститорите анализираха новите 
данни за ръст на инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 87,72 пункта, или 0,26%, до 34 220,36 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 15,08 пункта, или 0,34%, до 4 397,45 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 40,38 пункта от стойността си, или 0,3%, завършвайки сесията при ниво от 13 371,57 пункта. Това 
бе третата поредна сесия, която S&P 500 и Nasdaq завършиха на червено. 
Индексите обаче започнаха деня с ръст, като Dow бе напреднал с над 360 пункта, или 1,11%. S&P 500 и Nasdaq се бяха 
повишили с 1,3% и 2% при най-високите си стойности за деня. Уолстрийт опитваше да се възстанови от загубите от 
предходната сесия. 
Ралито обаче бе секнато от данните за инфлацията в САЩ, от които стана ясно, че потребителските цени са нараснали с 
8,5% на годишна база през месец март. Според данните на Министерството на труда това е най-високото ниво на 
годишната инфлация в страната от 1981 г. 
В същото време основната инфлация, в която не влизат цените на храните и енергията, се повиши до 6,5% на годишна база. 
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Високата инфлация повиши очакванията за затягане на паричната политика на Федералния резерв на САЩ. Инвеститорите 
се страхуват, че това затягане може да забави икономическия растеж. Фед повиши лихвите си по време на заседанието си 
през март, като се очаква централната банка да предприеме допълнителни увеличения през останалата част от годината. 
„Мисля, че Фед трябва да продължи с увеличения от на-малко 50 базисни пункта при следващите си срещи“, коментира 
професорът по финанси от училището Уортън към Университета на Пенсилвания Джеръми Сийгъл . 
„Фед трябва да надхвърли 3% - 3,5%, ако иска да забави инфлацията“, добави той. В момента основната лихва на Фед е в 
диапазона 0,25%-0,5%. 
Междувременно доходността на 10-годишните американски държавни ценни книжа се отдръпна от тригодишния сив връх 
след публикуването на данните за инфлацията, тъй като търговците се надяваха, че данните за основния показател 
показват признаци за достигане на пик. Доходността се понижи с повече от 6 базисни пункта до 2,72%. 
Акциите на технологичните компании бяха сред губещите през деня. Цените на книжата на Microsoft и Nvidia се понижиха 
с 1,12% и 1,88%. 
На пазара се отрази и поскъпването на петрола, след като Китай облекчи част от ограничителните мерки срещу 
разпространението на коронавируса. На този фон акциите на Occidental Petroleum и Devon Energy поскъпнаха с 2,11% и 
3,71%, а тези на Marathon Oil и Chevron – с 4,16% и 2,08%. 
Инвеститорите чакат началото на сезона на отчетите, който трябва да започне в сряда с JPMorgan и Delta Air Lines, 
последвани от няколко големи банки в четвъртък. 
Индексите в Азия отново завършиха без единна посока 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, 
докато инвеститорите обмисляха данните за китайския внос, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 26,51 пункта, или 0,82%, до 3 186,82 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 35,70 пункта, или 1,74%, до 2 012,18 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 55,24 пункта, или 0,26%, до 21 374,37 пункта. 
Тези резултати дойдоха на фона на данните, че вносът в Китай се е свил повече от очакваното през месец март. Износът на 
страната се е забавил до 14,7% на годишна база през март. Този резултат обаче остава над прогнозата на анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, за ръст от 13%. В същото време вносът в Китай е нараснал с 0,15 на годишна база, което е 
значително под очакваните 8%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 508,51 пункта, или 1,93%, до 26 843,49 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 49,73 пункта, или 1,86%, до 2 716,49 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 25 пункта, или 0,34%, до 7 479 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад 0,23 пункта, или 0,04%, до 622,47 пункта. BGBX40 напредна с 0,12 пункта, или 0,08%, до 144,43 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,12%, до 0,15%, до 730,64 пункта. BGREIT се понижи с 0,66 пункта, или 0,37%, до 177,34 пункта. 
 
√ Еврото прескочи прага от 1,09 долара 
Курсът на еврото леко се повиши днес във Франкфурт, минавайки над прага от 1,09 долара, съобщиха германски сайтове 
за финансова информация.  
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,0916 долара.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0826 долара.  
 
√ Петролът поевтиня на фона на смесените сигнали за доставките 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки резкият скок през първата половина на 
седмицата, докато търговците анализираха по-голямото от очакваното увеличение на петролните запаси в САЩ на фона 
на затягането на глобалните доставки, пише Ройтер.с 
Към 9:25 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,11 долара, или 1,06%, до 103,1 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,74 долара, или 0,68%, до 108,0 долара за барел. Двата бенчмарка 
поскъпнаха с около 4% предходната сесия. 
„Ръстът на търсенето започва да се забавя и картината за втората половина на годината изглежда все по-мрачна“, каза 
Вандана Хари от Vanda Insights. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ), че от месец май нататък приблизително 3 милиона барела на ден руски 
петрол могат да се окажат извън пазара заради санкциите и доброволно ембарго от търговци и страни потребители. 
Вероятността да бъде договорена забрана на вноса на руски петрол в ЕС да може да е почти нулева, но никой иска да каже 
това, коментира Хари. 
В същото време големите световни търговски къщи планират да намалят покупките на суров петрол и горива от 
контролираните от държавата петролни компании през май, предаде Ройтерс в сряда. 
Въпреки сигналите, че прекъсването на глобалните доставки ще продължи, запасите от петрол в САЩ са се повишили с 
повече от 9 милиона барела миналата седмица, съобщи в сряда Администрацията за енергийна информация на САЩ. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха увеличение с едва 863 хил. барела. 
Запасите от бензин в САЩ обаче са намалели с 3,6 милиона барела миналата седмица, като спад е регистриран и при 
запасите от дестилати. 
„Цените на петрола изглеждат комфортно над нивото от 100 долара тъй като търсенето в САЩ и Китай изглежда върви в 
правилната посока“, пише Едуард Моя, старши анализатор в OANDA. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Спасителната операция от кораба „Царевна” и ходът на военните действия в Украйна – бившият министър на 
отбраната Тодор Тагарев. 

- Промените в Закона за съдебната власт. Гост: ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура 
Ивайло Ангелов. 

- Политически инструмент или съдебна реформа – депутатът от "Продължаваме промяната" Димитър Гочев. 
- Прогнози за доходите и пенсиите – анализ на бившите социални министри Христина Христова и Иван Нейков. 
- Между Киев, Буча и Ирпин – разказът на евродепутата Илхан Кючюк. 

НТВ, „Здравей, България“ 
- След трагедията на пътя в сопотското село Анево, при която загина 2-годишно дете, а жена беше тежко ранена – 

какви са причините за инцидента? 
- Полицаите, които бяха заснети да удрят шофьор на тир на магистралата – отстранени и обвинени, че опитали да 

заличат уличаващите ги кадри. Могат ли да се манипулират камерите в полицейските автомобили? 
- Модата за бала: Защо все повече абитуриентки се подлагат на естетични корекции? За плюсовете и минусите – 

разказваме в „На твоя страна”. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 април 2022 г.  
София 

- От 9.00 часа в УМБАЛ „Св. Анна“ – София ще стартира 9-ти национален семинар по нозокомиални инфекции на 
БулНозо академия. Семинарът ще се проведе на 14 и 15 април в конферентния център на болницата. Работните 
сесии продължават до 13,30 ч. в петък, 15 април. 

- От 10.30 часа президентът Румен Радев ще се включи в отбелязването на патронния празник на 55-о СУ „Петко 
Каравелов“ в София 

- От 11.00 часа в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде открит „Кът на Пакистан“ 
- От 11.30 часа ще има изказване на трибунка в кулоарите на Народното събрание с участието на Мартин Димитров, 

Георги Ганев, Христо Иванов и други членове на парламентарната група на „Демократична България“ 
- От 13.30 часа синдикалната организация в УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“ ЕАД на Национален синдикат „Защита“ 

организира протест пред централния вход на болницата. 
- От 13.30 часа в УМБАЛ "Св.Анна"-София АД ще бъде разположена чудотворната икона Пресвета Богородица 

"Всецарица". Иконата ще бъде носена от шествие от свещеници и ще бъде достъпна за всички желаещи - и за 
работещите в болницата, и за пациентите. 

- От 15.30 часа в зала Пресклуб в сградата на пл. „Княз Александър I” №1 Комисията по туризъм към НС ще проведе 
редовно заседание 

- От 18.00 часа в залата на Българския културен център в София (ул. „Веслец“ №13) ще се състои премиерата на 
поетичния сборник „Отгласи“ на литературен клуб „Живи думи“ към Народно читалище „Искра – 1964“ 

- От 18.00 часа в София Хотел Балкан ще бъде представена книгата "Политическата кампания на ДПС, като 
коалиционен партньор в ОНС в изборите април 1997" с автор д-р Надие Карагьозова. На премиерата ще присъства 
евродепутатът и съпредседател на партия АЛДЕ Илхан Кючюк, който е автор на предговора на книгата. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала "22 септември" кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални 
теми, свързани с развитието на Благоевград. 

- От 19.00 часа в зала „Орфей“ започва шестият Международен фестивал Blagoevgrad Blues&Jazz  
*** 
Бургас. 

- От 12.00 часа в двора на Детска ясла № 3 ще бъде даден старт на първия проект на Община Бургас за внедряване 
на Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и 
реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение. Проектът е финансиран по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 *** 
Варна. 

- От 10:00 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Варна, ще се проведе кръгла маса на тема 
„Чистотата и безопасността на Черно море в контекста на военните действия в Югоизточна Украйна“. От страна на 
Министерството на околната среда и водите ще присъстват представители на Изпълнителната агенция по околна 
среда, Националн институт по метеорология и хидрология, Регионалната инспекция по околна среда – Варна и 
Басейнова дирекция “Черноморски район”. 

- В 11:30 часа във фоайето на Областната администрация вицепремиерът ще даде брифинг пред журналисти, ще 
отговаря на въпроси и ще очертае основните акценти по темата от гледна точка на Министерството на околната 
среда и водите.  

*** 
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Видин. 
- В 11.00 часа кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова ще разгледат 

пролетния базар на площад "Бдинци", който се провежда на 14.04 и 15.04 
- Днес във Видин стартира пролетен базар. Той ще бъде разположен на площад „Бдинци“. За тази цел днес бяха 

поставени красивите дървени къщички, които Общината закупи миналата година. В тях търговци, производители 
и занаятчии от Видинския регион ще предлагат стоките си.  

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 до 14.00 часа за движение ще бъдат затворени уличните участъци от ул. "Константин Кисимов" в участъка 
от кръстовището с ул. "Белчеви до ул. "Рафаел Михайлов" и ул. "Рафаел Михайлов" при изложбен комплекс 
"Рафаел Михайлов" до ул. "Независимост" 

- От 11.00 часа в къща музей „Алеко Константинов“ ще се проведе обичая „Лазарица“ представен на възпитаниците 
от ДГ „Калина Малина“. Работилница за таланти „Аз мога” и Детски хор „Дъга” боядисват великденски яйца, с 
които ще бъде направена виртуална изложба във фейсбук профила на Читалището. 

*** 
Враца. 

- От 13.40 часа в Районен съд - Враца ще се проведе Ден на отворените врати. Очаква се съдът да бъде посетен от 
две групи ученици - от училищата "Козма Тричков" и "Димитраки Хаджитошин". Първата група ще е от 13.40 ч., а 
втората - от 14.30 ч.  

*** 
Каспичан. 

- В 15.30 часа министърът на образованието и науката акад. Николай Денков ще отговори на журналистически 
въпроси след посещението си в Средно училище "Панайот Волов" - гр. Каспичан 

*** 
Монтана. 

- От 14.00 часа в сградата на Учебния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана ще 
се състои пресконфенция, с която ще бъден даден старт на реализирането на проект за модернизиране и развитие 
на тренировъчния комплекс 

***  
Перник. 

- От 10.30 часа в зала "Струма" в Областна администрация - Перник ще се проведе Областен съвет по развитие. По 
време на заседанието ще бъдат обсъдени и приети Областна стратегия на област Перник за равенство, 
приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) и Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците в област Перник (2022-2024г.) 

*** 
Пловдив. 

- На авиобаза „Граф Игнатиево“ заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов и началникът на отбраната 
адмирал Емил Ефтимов ще участват в медиен ден за съвместното изпълнение на мисията Air Policing от 
българските ВВС и ВВС на Кралство Нидерландия 

- От 12.00 часа министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще се среща със земеделски стопани в област Пловдив. 
Той ще посети овцевъдна ферма в гр. Съединение, местност „Гуджова могила”, където ще даде изявление за 
медиите. 

*** 
Русе. 

- От 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Община Русе ще се проведе следващото заседание на Обществения съвет по 
околна среда.  

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Регионален пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема: Позиция на „Демократична 
България“, Стара Загора, относно проектите на бюджет и инвестиционна програма на община Стара Загора за 2022 
г. 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Петков и Василев с партия в облака 
в. Труд - Вдигат пенсиите, ама догодина 
в. Телеграф - 60 самолета на час над главите ни 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Слави засили Карбовски за СЕМ и се чу "Насилник!" 
в. 24 часа - София запазва движението на градския транспорт, но парите стигат само до септември 
в. Труд - Държавният дълг нараства с 67/% при кабинета Петков 
в. Труд - САЩ ни скастриха заради заплахи на Рашков 
в. Телеграф - Вотът за БНБ този петък - тест за коалицията 
в. Телеграф - 12 000 първолаци с раница наесен  



27 

 

Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Свиленски, председател на парламентарната група на "БСП за България": Ако не помогнем на хората в 
кризата - а БСП предлага как, предсрочни избори са възможни 
в. Труд - Валентина Маджарова, административен ръководител на специализираната прокуратура, пред „Труд“ : Щом не 
се харесваме на политиците, значи си вършим работата 
в. Телеграф - Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: Цената на Агнешкото 
трябва да е до 25 лв.  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Най-бързо растат заплатите в Крумовград и Брезник 
в. Труд - Светът без Русия 
в. Телеграф - На крива ракета космосът й пречи 

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

