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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АОБР С ПИСМО ДО МС ОТНОСНО НЕИЗПЪЛНЕНИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА 
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели – АОБР до Министър-
председателя, с копие до министрите на икономиката и на енергетиката, в което се констатира неизпълнение от 
страна на правителството на поетите на 14 март т.г. ангажименти за компенсиране на бизнеса срещу високите 
енергийни цени, и се настоява за спешни мерки за преодоляване на проблемите на енергийния пазар. 

 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
КОПИЕ ДО: 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА; 
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
ОТНОСНО: Неизпълнени ангажименти към бизнеса по отношение на пазара на ел. енергия 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
На 14 март 2021 г. се проведе среща между Вас и АОБР, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката 
и индустрията, и министърът на енергетиката. На тази среща бяха поети конкретни ангажименти към бизнеса: 

1. Удължаване на механизма за компенсации до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 лв./MWh; 
2. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия на достъпни цени за 

633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г. 
Заявихте, че наши представители ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава покана не е получавана от нас и 
не ни е известно да се работи по този въпрос! 
В същото време, прогнозираното спадане на цените не се наблюдава. Първи май наближава, а няма никаква готовност за 
изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 14 дни! Няма време, 
а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент! 
Незабавно искаме от Министерския съвет: 

1. Удължаване на съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лв./MWh и таван 
от 300 лв./MWh докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание! 

2. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди 
потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 

Направихме всичко необходимо в дух на партньорство и сътрудничество да разрешим натрупаните проблеми. 
Представяхме Ви работещи модели от различни страни от ЕС – Франция, Испания, Италия, Румъния. Бизнесът не може 
повече да чака! Нестабилните котировки на енергоносителите ще ни затворят, а който оцелее, ще повиши неимоверно 
цените! 
Тенденциозно ли убивате българската икономика? 
Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на месец май излизаме на 
национален протест с искане на оставката на цялото правителство! 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР: Правителството не е изпълнило ангажиментите си за компенсиране на бизнеса срещу високите енергийни цени 
От Асоциацията настояват за спешни мерки 

https://www.facebook.com/aobr.bg/?__cft__%5b0%5d=AZW_5ygeUSNqafLrZvGgSH3UcBrJ30vk80L5wXM6gyNjgcJYhaFBKlCMl5ai196YVEJFud7uh02P3VrqBQr7L9xvmS4jHZyt_uGyI9ej6Tirn1h8nY3Ry7f9WwEDtuh3drc-aeya9BLi58FyGtbuca8expJbZ4ivKm5R5AHnIucPKOz48lYkTVm9aGB3ayx27Sc&__tn__=kK-R
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Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя Кирил 
Петков, с копие до министрите на икономиката и на енергетиката - Корнелия Нинова и Александър Николов, в което твърди 
за неизпълнение от страна на правителството на поетите на 14 март тази година ангажименти за компенсиране на бизнеса 
срещу високите енергийни цени, и се настоява за спешни мерки за преодоляване на проблемите на енергийния пазар, 
предаде БТА. 
На срещата с АОБР присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министърът 
на енергетиката Александър Николов.  На нея са били поети ангажименти за удължаване на механизма за компенсации 
до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 лева за мегаватчас и разработване на механизъм за гарантиране на 
дългосрочно предлагане на електроенергия на достъпни цени за 633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да 
заработи от 1 май 2022 г.  
Освен това е било заявено, че представители на Асоциацията ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава 
покана обаче не е получавана и на АОБР не известно да се работи по този въпрос. 
В същото време прогнозираното спадане на цените не се наблюдава, посочват от АОБР. "1-ви май наближава, а няма 
никаква готовност за изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 
14 дни! Няма време, а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент", пише в 
писмото.  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели искат незабавно от Министерския съвет удължаване на 
съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лева за мегаватчас и таван от 300 лева за 
мегаватчас, докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
"Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание", изтъкват от АОБР. 
От Асоциацията искат още и разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия 
за 633-те хиляди потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 
"Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на месец май излизаме 
на национален протест с искане на оставката на цялото правителство", изтъкват в писмото от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. 
Ето и пълното писмо на асоциацията, адресирано до министър председателя Кирил Петков: 
ОТНОСНО: Неизпълнени ангажименти към бизнеса по отношение на пазара на ел. енергия 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
На 14 март 2021 г. се проведе среща между Вас и АОБР, на която присъстваха вицепремиерът и министър на 
икономиката и индустрията, и министърът на енергетиката. На тази среща бяха поети конкретни ангажименти 
към бизнеса: 
Удължаване на механизма за компенсации до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 лв./MWh;  
Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия на достъпни цени за 633-
те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г. 
Заявихте, че наши представители ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава покана не е получавана 
от нас и не ни е известно да се работи по този въпрос! 
В същото време, прогнозираното спадане на цените не се наблюдава. Първи май наближава, а няма никаква 
готовност за изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 14 
дни! Няма време, а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент! 
Незабавно искаме от Министерския съвет: 
Удължаване на съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лв./MWh и таван от 
300 лв./MWh докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание! 
Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди 
потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 
Направихме всичко необходимо в дух на партньорство и сътрудничество да разрешим натрупаните проблеми. 
Представяхме Ви работещи модели от различни страни от ЕС – Франция, Испания, Италия, Румъния. Бизнесът не 
може повече да чака! Нестабилните котировки на енергоносителите ще ни затворят, а който оцелее, ще повиши 
неимоверно цените! 
Тенденциозно ли убивате българската икономика? 
Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на месец май 
излизаме на национален протест с искане на оставката на цялото правителство! 
 
Дарик 
 
√ АОБР: Правителството не изпълни ангажиментите за компенсиране на бизнеса срещу високите енергийни цени 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя Кирил 
Петков, с копие до министрите на икономиката на енергетиката Корнелия Нинова и Александър Николов, в което твърди 
за неизпълнение от страна на правителството на поетите на 14 март тази година ангажименти за компенсиране на бизнеса 
срещу високите енергийни цени. АОБР настоява за спешни мерки за преодоляване на проблемите на енергийния пазар. 
На срещата с Асоциацията присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и 
министърът на енергетиката. На нея са били поети ангажименти за удължаване на механизма за компенсации до края на 
април 2022 г. с повишен таван от 300 лева за мегаватчас и разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно 
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предлагане на електроенергия на достъпни цени за 633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 
1 май 2022 г.  
Освен това е било заявено, че представители на Асоциацията ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава 
покана обаче не е получавана и на АОБР не известно да се работи по този въпрос. 
В същото време прогнозираното спадане на цените не се наблюдава, посочват от АОБР. "Първи май наближава, а няма 
никаква готовност за изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 
14 дни! Няма време, а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент", пише в 
писмото.  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели искат незабавно от Министерския съвет удължаване на 
съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лева за мегаватчас и таван от 300 лева за 
мегаватчас, докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
"Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание", изтъкват от АОБР. 
От Асоциацията искат още и разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия 
за 633-те хиляди потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 
"Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на месец май излизаме 
на национален протест с искане на оставката на цялото правителство", изтъкват в писмото от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът вдига червен картон на кабинета за решения за цената на тока 
Първи май наближава, а няма никаква готовност за изпълнение на поетите ангажименти към бизнеса от страна на 
премиера Кирил Петков и кабинета. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 14 дни! Няма време, а 
очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетите ангажименти! Това пишат четирите 
работодателски организации АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП в отворено писмо до премиера, министъра на икономиката и 
министърът на енергетиката разпратено и до медиите. 
Те припомнят поетите ангажименти на срещата на 14 март: удължаване на механизма за компенсации до края на април 
2022 г. с повишен таван от 300 лв./MWh; разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на 
електроенергия на достъпни цени за 633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г. 
Освен това е заявено, че в работна група ще бъдат поканени представители на организациите на бизнеса - нещо, което не 
е станало до този момент. В същото време, прогнозираното спадане на цените не се наблюдава. 
Затова четирите работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП - незабавно искат от Министерския съвет: 

• Удължаване на съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лв./MWh и таван 
от 300 лв./MWh докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание! 

• Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди 
потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 

Направихме всичко необходимо в дух на партньорство и сътрудничество да разрешим натрупаните проблеми. 
Представяхме Ви работещи модели от различни страни от ЕС - Франция, Испания, Италия, Румъния. Бизнесът не може 
повече да чака! Нестабилните котировки на енергоносителите ще ни затворят, а който оцелее, ще повиши неимоверно 
цените! 
Тенденциозно ли убивате българската икономика, питат работодателите и предупреждават, че ако не се вземат незабавни 
мерки, то от началото на месец май излизат на национален протест с искане за оставката на цялото правителство. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ АОБР с писмо до МС относно неизпълнени ангажименти по отношение на ел. енергията 
Единият ангажимент бе удължаване на механизма за компенсации до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 
лв./MWh; 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели излязоха с официално писмо до Кабинета, свързано с 
неизпълнени ангажименти по отношения на електрическата енергия. 
Вижте текста без редакторска намеса: 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ ДО: 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА; 
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
ОТНОСНО: Неизпълнени ангажименти към бизнеса по отношение на пазара на ел. енергия 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
На 14 март 2021 г. се проведе среща между Вас и АОБР, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката 
и индустрията, и министърът на енергетиката. На тази среща бяха поети конкретни ангажименти към бизнеса: 

3. Удължаване на механизма за компенсации до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 лв./MWh; 
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4. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия на достъпни цени за 
633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г. 

Заявихте, че наши представители ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава покана не е получавана от нас и 
не ни е известно да се работи по този въпрос! 
В същото време, прогнозираното спадане на цените не се наблюдава. Първи май наближава, а няма никаква готовност за 
изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 14 дни! Няма време, 
а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент! 
Незабавно искаме от Министерския съвет: 

3. Удължаване на съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лв./MWh и таван 
от 300 лв./MWh докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. 
Настояваме МС да вземе това решение още на следващото си заседание! 

4. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди 
потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите. 

Направихме всичко необходимо в дух на партньорство и сътрудничество да разрешим натрупаните проблеми. 
Представяхме Ви работещи модели от различни страни от ЕС – Франция, Испания, Италия, Румъния. Бизнесът не може 
повече да чака! Нестабилните котировки на енергоносителите ще ни затворят, а който оцелее, ще повиши неимоверно 
цените! 
Тенденциозно ли убивате българската икономика? 
Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на месец май излизаме на 
национален протест с искане на оставката на цялото правителство! 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ НС решава дали Каримански ще стане управител на БНБ 
Единственият кандидат за управител на БНБ - Любомир Каримански ще бъде изслушан в Народното събрание. След това 
депутатите ще гласуват кандидатурата му. 
За да бъде избран, са необходими гласовете на половината от регистриралите се депутати. 
До този момент от "Продължаваме промяната" обявяваха, че няма да гласуват за Каримански. Той е предложен за поста 
от "Има такъв народ". 
Кандидатурата му се очаква да не бъде подкрепена още от "Демократична България", ДПС, БСП и ГЕРБ. 
Каримански остана единственият кандидат след като в неделя се отказа председателят на парламентарната група на 
"Продължаваме Промяната" Андрей Гюров. Той съобщи, че не е срещнал необходимата подкрепа, а изборът на управител 
на БНБ е станал повод за раздор в управляващата коалиция. 
Ако не бъде избран управител, може да се обяви нов конкурс. До избирането на гуверньор, длъжността ще изпълнява 
досегашния управител Димитър Радев, чийто шестгодишен мандат изтече миналата година. 
 
√ Парламентът не прие АПИ да плати на фирмите, които поддържат републиканската пътна мрежа 
След 4 часа дебат, половин час преди полунощ, парламентът не прие решение да разреши на АПИ да се разплаща с 
фирмите, които поддържат републиканската пътна инфраструктура. 
Депутатите не приеха и трите проекта на решение. 
Проблемът възникна заради това, че има сключени 34 договора с прогнозна стойност над 700 милиона лева, а са 
възложени дейности за над 3 милиарда лева. 
"Предложението на министъра на регионалното развитие беше тези пари да се отпуснат с решението на МС. 
Министър-председателят и финансовият министър предложиха това да мине през парламента, беше им 
предоставено решение, те го изчетоха и редактираха няколко пъти. Последната редакция беше на сътрудничката 
Лена Бориславова. След това беше пратено в НС и ние се подписахме като коалиционни партньори. След това започна 
циркът за БНБ и то вече не им хареса", заяви Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
"Аз съм благодарен на г-н Йорданов, че внесе тази яснота, защото от няколко дни и вчера в бюджетна комисия аз лично 
недоумявам какво става. Няма ли в България изпълнителна власт, та парламента трябва да става конвент. И вчера в 
бюджетна комисия го казах - ние не сме опозиция на решаването на този проблем. Не търсим по чия вина той е създаден. 
Обаче може ли един проблем да бъде решен като се сгази цялата правова рамка на държавата от Конституцията през 
законите", допълни Йордан Цонев от ДПС. 
"Някаква работна група към МРРБ някога съобразила като ги гледала договорите, че нещо там има нищожно или 
унищожаемо. И оттук тръгна една лавина от думи. 1000 пъти се повтори - договорите са нищожни, договорите са 
незаконни, договорите са унищожаеми. И оттам се вкара в един улей, от който няма излизане министърът, МС, вкараха се 
всички. В момента се опитват да вкарат Народното събрание. При положение, колеги, че отговорът е: Договорите не са 
незаконни", добави Радомир Чолаков от ГЕРБ. 
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"Ще предложим пълна проверка от временна комисия в НС на всички задължения, както и одобряване на всички 
плащания, на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет и на държавните предприятия, и на 
предприятията с държавно участие на капитала. По този начин ще кажем, че сме честни и искаме наистина контрол и, че 
това наистина го правим открито и ясно пред избирателите си", каза още Ива Митева от "Има такъв народ". 
 
√ Петков: Внасяме повторно предложението за парите на пътните строители 
Предложението за частично разплащане към строителните фирми ще бъде внесено повторно за гласуване в Народното 
събрание, след като на среднощно заседание парламентът не прие да разреши на АПИ да се разплаща с фирмите, които 
поддържат републиканската пътна инфраструктура. Това написа премиерът Кирил Петков във Фейсбук. 
"Днес обещах на строителните фирми, че 655 милиона лв. ще бъдат разплатени веднага, и останалите 50% - след 
проверка и одобрение на парламента. Това решение гарантираше, от една страна, 655 милиона лв. веднага за 
строителите, а от друга - работещ механизъм за прозрачно изразходване на средствата пред очите на цялото 
общество. Продължаваме Промяната, БСП и ДБ направиха точно това, което днес обещах на строителните фирми. 
Партиите, които гласуваха против, се виждат долу на таблото! Ще внесем предложението повторно още в 
утрешния ден. Няма да губим нито ден", пише Петков. 
Депутатите не приеха и трите проекта на решение. 
Проблемът възникна заради това, че има сключени 34 договора с прогнозна стойност над 700 милиона лева, а са 
възложени дейности за над 3 милиарда лева. 
 
√ Ще има ли таван на цените на някои стоки у нас? 
Ще има ли таван на цените на някои стоки у нас? Темата беше акцент в експертна среща на управляващата коалиция, 
свикана по инициатива на вицепремиера Корнелия Нинова. 
Обсъдени бяха промени в данъчната политика, лихвите по просрочени плащания и промени в изискванията за регистрация 
по ДДС. 
На днешната среща с конкретни предложения излязоха от БСП и "Демократична България". Част от идеите на БСП са 
свързани с намаляване на ДДС за някои регулирани стоки, както и таван на цените на някои други стоки. 
От "Демократична България" предлагат увеличаване на прага за регистрация по ДДС и намаляване на лихвите за някои 
просрочени плащания. 
Вицепремиерът Корнелия Нинова обяви, че предложението за таван на цените на някои стоки ще бъде на базата на анализ 
на европейския опит, но все още не се знае точно кои стоки ще обхване мярката. 
В повече конкретика Нинова влезе по отношение на промените в данъчната политика. 
"Да помислим за възможностите за намаляване на ДДС и акцизи, горива и регулирани стоки през КЕВР, да обсъдим 
възможността за необлагаем минимум. "Енергийна бедност" като понятие трябва да регулираме какво е, за да 
могат да се отпуснат енергийните помощи на енергийно бедните. Таван на цените като една много гореща тема, 
по която имаме различия." - каза Корнелия Нинова 
С идеята да се сложи таван на цените на някои стоки не се съгласиха от "Демократична България". Вместо това те предлагат: 
"Да има предложения към Европейската комисия, в които България да участва, за тези стоки, за които има 
чувствителност и повишаване на цените, бариерите по вноса да бъдат драстично намалени или премахнати, което 
ще увеличи и предлагането. Увеличава се вносът, увеличава се предлагането, цените падат." - каза Мартин Димитров 
от "Демократична България" 
Сред идеите на "Демократична България" са и намаляване на лихвите за просрочени сметки като фактури към 
Топлофикация и електроснабдяване например, както и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 000 лева от 
началото на 2023 година и на 166 000 от 2024 година. 
От "Продължаваме промяната" не излязоха със свои идеи. 
"Най-много ми харесаха предложенията откъде да дойдат средствата. Защото големият въпрос, когато се правят 
такива политики, е откъде да дойдат парите за тях. Част от тях бяха промяна в акциза на луксозни стоки, предложи 
се конкретно финансиране на енергийно бедните - все мерките, които ми харесаха, харесаха ми предложения за 
диференциране на ДДС, но там имаме малко проблем с коалиционното споразумение, в което сме се разбрали да не 
пипаме ДДС.", каза Искрен Митов от "Продължаваме промяната". 
Представителите на "Има такъв народ" на срещата отказаха коментар. А сред идеите на БСП, които днес бяха обсъдени, са 
и четири варианта за преизчисляване на пенсиите. 
Конкретните предложения, които трябва да залегнат в актуализацията на бюджета, ще бъдат готови в началото на май, 
прогнозира вицепремиерът Корнелия Нинова. 
 
√ Социалният министър: Обмисляме повишаване на пенсиите заради инфлацията 
Властите обмислят варианти за инфлационна индексация на пенсиите от първи юли. Това заяви в "Денят започва" 
министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. 
Индексацията ще трябва да компенсира спирането на ковид добавката, която пенсионерите ще получават до 30 юни. 
Увеличение на пенсиите по швейцарското правило няма да компенсира отпадането на ковид добавката. Затова сега 
властите търсят други механизми. 
Сред разглежданите възможности са: 

• към пенсиите да се добави твърда сума под формата на антиинфлационна добавка 

• пенсиите да се увеличат с процент, равен на сбора на инфлацията и ръста на средноосигурителния доход 
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• да се пристъпи към индексация на два етапа - например, по швейцарското правило и последващо 
осъвременяване. 

Кой от вариантите ще избере правителството зависи от изчисленията на специално създадена за целта работна група. 
Окончателното решение ще бъде взето от Народното събрание. Министърът на труда и социалната политика обаче беше 
категоричен, че след отпадането на ковид добавките, пенсионерите няма да получават по-малко средства. 
"Не, няма да ги изненадаме неприятно. Може да ги изненадаме само приятно. Светът е в криза, не само в България 
има инфлация. Аз съм съгласен с твърденията, че подобно наливане в пенсиите провокира инфлация, но аз не мога да 
се съглася, че за да не провокираме инфлацията, трябва да оставим хората гладни." - каза Гьоков. 
От днес започва изплащането на великденската добавка към пенсиите от 70 лв. Тя ще бъде изплатена на всички 
пенсионери независимо от размера, който получават. 
Половината от пенсионерите у нас - около един милион души разчитат на минимална пенсия, добави социалният 
министър. 
Министерството на труда и социалната политика не приема замразяването на размера на минималната работна заплата, 
заложено в средносрочната тригодишна рамка, изготвена от министерството на финансите. 
"Тази рамка се актуализира на всеки три месеца. Аз съм сигурен, че заложеното там е изчислявано преди войната в 
Украйна и не е отчетена тежестта на събитията", каза Георги Гьоков. 
Той допълни, че е възможно от първи юли да има увеличение на заплатите на социалните работници. 
 
√ МВФ намали прогнозите си за световния растеж 
Причините за това са пандемията и руската инвазия в Украйна, заяви управляващият директор на Международния 
валутен фонд Кристалина Георгиева. Финансовата институция ще понижи прогнозите си за 143 икономики, 
представляващи 86% от световния брутен вътрешен продукт. 
Все пак повечето държави ще запазят положителен растеж, заяви Георгиева по време изказване пред "Фонда на Карнеги 
за международен мир" във Вашингтон. 
"Прогнозата ни се влоши значително, до голяма степен поради войната и нейните последици. Инфлация, финансово 
затягане и чести широкообхватни затварания в Китай, които се отразиха на глобалните вериги за доставки, също 
натежаха върху икономическата активност. В резултат, прогнозираме понижаване на световния растеж както за 
2022, така и за 2023 г. Ако разгледаме това въздействие в човешки план, най-драматично е по отношение на цените 
на храните. Защо? Защото се задълбочи продоволствената несигурност в много части на света", каза Кристалина 
Георгиева. 
 
БНР 
 
√ Украйна и Западните Балкани във фокуса на разговор между президентите Радев и Щайнмайер 
Последиците от войната в Украйна, променената среда за сигурност, както и европейската перспектива на страните от 
Западните Балкани са били във фокуса на разговор на президента Румен Радев с германския му колега Франк-Валтер 
Щайнмайер, съобщават от прессекретариата на държавния глава. 
Румен Радев е посочил, че освен мерки по отношение на военната и енергийна сигурност на Европа, трябва да се 
предприемат бързи действия и за предотвратяване на продоволствена криза в близки до Стария континент региони, 
произтичаща от спрените доставки на зърно от Русия и Украйна. 
Българският президент е оценил високо предприетите дипломатически действия от страна на Германия и на президента 
Франк-Валтер Щайнмайер, насочени към деескалация на конфликта и преустановяване на военните действия. 
Румен Радев и Франк-Валтер Щайнмайер са обсъдили и европейската интеграция на страните от Западните Балкани. 
Българският президент е потвърдил подкрепата на страната ни за започването на преговорния процес за членство в ЕС за 
Албания след предприетите от албанската страна дълбоки реформи по отношение на правосъдието, икономиката и 
защитата на националните малцинства. 
Държавният глава е посочил и че в интерес на стабилността на Обединена Европа е всяка страна кандидат за член на ЕС да 
отстоява европейските ценности, свързани с правата на нейните граждани, и България очаква категорични резултати от 
страна на Република Северна Македония в тази насока, преди да даде съгласието си за започване на преговори, посочват 
от прессекретариата на президента. 
 
√ Депутатите решават за закриване на спецправосъдието и парите на пътните строители 
Парламентът закри окончателно специализираните съд и прокуратура. Това стана, след като депутатите одобриха на второ 
четене промените в Закона за съдебната власт.  
„Сега ще трябва да обвинявате Софийския районен съд, Софийския градски съд и всички останали съдилища, които няма 
да правят евентуално това, което ще им дали като задачи“, заяви Тома Биков от ГЕРБ. Партията гласува против решението 
„Това не е никаква реформа, а наказание, защото не ви харесва, примерно един или друг прокурор или каквото и да било 
друго“, допълни го Александър Ненков 
Правосъдният министър Надежда Йорданова определи направеното като постижение. По думите ѝ усилията за съдебна 
реформа трябва да продължат. Тя посочи, че в момента 30 български граждани са в ареста без предявен обвинителен акт 
повече от година. 
„30 български граждани като пет от тях са задържани без предявен обвинителен акт повече от година! Харесва ли ви такава 
действаща прокуратура? Харесва ли ни такова законодателство?! Нали разбираме, че само след известно време отново 
ще трябва да обсъждаме осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека 
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Какво предвижда реформата: 
След освобождаване от длъжността "административен ръководител" и "заместник на административния ръководител", 
лицата, по тяхно искане, ще се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор и следовател или остават 
на длъжност в органа на съдебната власт, решиха депутатите.  
Парламентът реши също съдиите, прокурорите и следователите от специализираното правосъдие да се преназначават и 
да подлежат на предварително изпълнение. 
В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подават заявление до Съдийската или 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
Дебатите по законопроекта продължават вече девет часа.  
Промените са силно критикувани от групата на ГЕРБ. 
 
√ Министър Проданов ще посети изложение за къмпинг туризъм 
Министърът на туризма Христо Проданов ще посети специализирано изложение за къмпинг туризъм, караванинг и 
занимания на открито, което се провежда до края на седмицата в София. 
Министерството на туризма участва за втори път на събитието с представителен щанд. 
Гостите на изложението и тази година ще могат да се запознаят отблизо с възможностите за къмпингуване в страната, 
както и да видят най-новите модели кемпери, каравани, палатки туристически автомобили, къмпинг оборудване и нови 
продукти и услуги свързани с къмпинг, туризъм и свободно време сред природата. 
Представят се повече от 50 изложители от България и Балканите. За първи път ще бъдат показани произведени в България 
каравани. 
Входът за посетители е свободен. 
 
√ Идната седмица земеделците могат да подават заявления за т. нар. Covid помощ  
От следващата седмица земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по т. наречената Covid помощ. 
Общият размер на средствата е 143,5 милиона лева. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов в град 
Съединение, където посети овцевъдна ферма. 
Приемът на документи ще бъде максимално облекчен, а парите ще се изплащат веднага, след като бъдат одобрени, 
подчерта министър Иванов: 
"За да могат фермерите бързо да си получат средствата, защото ние знаем в каква тежка ситуация се намират в резултат 
от войната в Украйна, въпреки че това е за покриване на разходите, предизвикани от Covid епидемията. Това, което е 
разработила като механизъм за държавна помощ Европейската комисия, е до 35 000 евро на предприятие - на стопански 
субект, с възможност за акумулация, ако има различни дейности, до 400 000 евро". 
Министърът на земеделието смята, че е логично цената на агнешкото месо да е по-висока, защото са се увеличили 
разходите на стопаните за отглеждането на животните: 
"Държавата в момента полага максимално усилия да компенсира тези разходи. Специално за животните по селекционен 
контрол ние покриваме на 100 процента разходите по технологична карта, като целта ни е наистина да поддържаме нивото 
на фермите, съответно да осигурим нормална цена на пазара". 
Относно предложенията да се спре вносът на агнешко месо от Северна Македония, министър Иванов подчерта: 
"Това е дискутируемо, защото нашата родна продукция в момента не достига, за да запълни 100 процента нуждите на 
вътрешния пазар, така че може би няма да направим 100 процента някаква забрана". 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Съществен ръст на рисковете за икономическо влошаване и за възходяща инфлация 
Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви на пресконференция след края на редовното заседание на ЕЦБ, че има 
съществено увеличаване на икономическите рискове в низходяща посока (за по-слабо от очакваното представяне на 
икономиката), като в същото време има нарастване на инфлационни рискове (за още по-висока от очакваното инфлация). 
Лагард посочи, че инфлацията е станала по-всеобхватна поради разходите за енергия, проблемите с веригите на доставки 
и нормализирането на търсенето. 
Тя подчерта, че рисковете за влошаване на перспективите за икономическия растеж "се увеличиха значително" в резултат 
на конфликта между Русия и Украйна, който може да допълнително да влоши ограниченията при доставките. 
"Задържащите се високи енергийни разходи, заедно със загубата на доверие, биха могли да намалят търсенето и да 
натежат върху потреблението и инвестициите повече от очакваното", предупреди тя. 
В същото време рисковете за повишаване на инфлацията се засилиха, особено в краткосрочен план, отбеляза на 
пресконференцията Кристин Лагард. 
"Рискове за средносрочните перспективи за инфлация включват движения в инфлационните очаквания над заложените от 
ЕЦБ цели, по-високи от очакваното повишения на заплатите и трайно влошаване на условията от страна на предлагането. 
Въпреки това, ако търсенето отслабне в средносрочен план, то ще намали натиска върху цените“, отбеляза тя. 
Коментирайки днешното решение на ЕЦБ, според което повишаването на лихвените проценти ще започне "по някое 
време" след края на програмата за закупуване на активи (APP), Лагард отбеляза, че изразът "по някое време" означава "от 
една седмица до няколко месеца". ЕЦБ има за цел да запази "опционалността, постепенността и гъвкавостта" с коментара 
си "след известно време". 
ЕЦБ ще направи оценка на икономическите прогнози на следващото си заседание, за да определи по-конкретна дата за 
края на програмата за покупки на активи (APP), която към момента се очаква да приключи "по някое време" през третото 
тримесечие, добави тя. 
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Лагард също така призна, че "когато има война, когато има големи развития, които не са част от предишни модели, е 
невероятно трудно това да се интегрира в моделите, които ни помагат да предлагаме прогнози". 
Тя повтори, че ЕЦБ следи текущите данни, както и подобни исторически промени при вземане на политическите решения 
и ще остане гъвкава, включително относно възможността за разработване на нови инструменти. 
 
√ Работодателите в област Ловеч не планират да наемат нов персонал в следващите 6 месеца  
Работодателите в област Ловеч не планират да наемат нов персонал в следващите шест месеца. Няма и да освобождават 
работници в рамките на една година. Това сочат данните от проведено проучване на потребностите от работна сила. 
Проучването е направено от Агенцията по заетостта в периода 24 януари - 18 март на случаен принцип сред 54 
работодатели от общо 5464 в областта. 
Близо 93 процента от работодателите са посочили, че в следващите шест месеца няма да търсят работници. 
Ако в следващата една година се породи необходимост от наемане на нов персонал, най-търсени ще са шивачи, 
икономисти, заварчици, машинни оператори, офис мениджъри и търговски представители. 
От анкетата става ясно още, че всички работодатели изпитват затруднения при намирането на работна сила. 
Близо 80 на сто считат, че следваща Covid криза или въвеждане на ограничителни мерки няма да окажат влияние при 
намерението за наемане на работници. 
 
√ МРРБ предвижда 2,2 млрд. лева за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради 
Близо 2,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради ще бъдат инвестирани до 2027 г., като 
средствата идват от два източника - Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на 
регионите. 
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов на конференция 
"Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд". 
370 млн. лева от общия ресурс, с който ще се подобри енергийната ефективност на сградите в страната, са предвидени по 
Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийното обновяване на публични сгради. Още 235 млн. лв. ще 
се отпуснат за сгради в сферата на производството, търговията и услугите. 
По Плана ще бъдат осигурени и 1,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищните сгради. Със средствата ще се оказва 
финансова, организационна и техническа помощ за енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради. По този 
проект се предвижда подпомагане на две групи многофамилни жилищни сгради с различни параметри на финансиране 
спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите. 
Програмата за развитие на регионите 2021-2027 също така ще финансира мерки за подобряване на енергийна ефективност 
и обновяване на жилищни и обществени сгради, като ресурсът е в рамер на 356 млн. лв. Финансиране ще се отпуска за 
сгради на територията на петдесетте най-големи градски общини. Ще се изпълняват мерки за енергийна ефективност 
включително конструктивно укрепване, системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема 
енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за зареждане на електромобили, цифровизация на 
сградите и други. 
Заместник-министър Аспарухов обясни, че в посока реформа на жилищната политика и улесняване на реализацията на 
проекти за енергийно обновяване на сградния фонд се предвижда създаването на звена на принципа "обслужване на едно 
гише". 
За улесняване и повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
МРРБ работи и по промени в Закона за управление на етажната собственост, стана ясно от думите на Стефан Аспарухов. С 
промените се цели улесняване на собствениците при вземането на решения във връзка с енергийното обновяване на 
домовете им и в същото време регламентиране и стимулиране на професионалното управление на етажната собственост. 
 
√ Трима са номинираните за нови членове на СЕМ  
Изтече крайният срок за номиниране на двама кандидати за Съвета за електронни медии от парламентарната квота. 
Парламентарната група на "Продължаваме промяната" номинира експерта по конституционно право Симона 
Велева. Решението беше взето, след като депутатите на групата изслушаха Велева и журналистката Искра Ангелова. 
"Възраждане" номинира журналиста Тодор Беленски. 
От "Демократична България" вече предложиха радиожурналиста Пролет Велкова.  
Също днес - ден, след като беше предложен от партия "Има такъв народ" за член на медийния регулатор, Мартин 
Карбовски обяви, че се отказва от номинацията. 
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. 
Очакванията за днешния ден бяха да стане ясно ще има ли нова кандидатура на "Има такъв народ", както и коя ще е 
номинацията на "Продължаваме промяната“ за СЕМ, като неофициално в публичното пространство бяха споменавани 
имената на бившия генерален директор на БНР Валерий Тодоров, на телевизионния журналист Иван Гарелов и на 
журналистката Искра Ангелова. 
По-късно днес стана известно, че за изслушване от групата на "Продължаваме промяната" са били поканени Искра 
Ангелова и Симона Велева.  
Членовете на Съвета за електронни медии са петима – двама от тях се назначават от президента, а останалите трима се 
избират от парламента.  
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На 27-и април изтичат мандатите на двама членове на СЕМ от парламентарната квота – Розита Еленова и София 
Владимирова. На същата дата изтича и мандатът на Бетина Жотева, която е от президентската квота. 
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. 
 
√ Еврото с почти двугодишно дъно спрямо долара  
Еврото се понижи под 1,08 долара в четвъртък за първи път от май 2020 г., след като Европейската централна банка не 
излъчи ясни сигнали относно повишаването на лихвените проценти въпреки рекордната инфлация. 
Анализатори коментират, че низходящият курс на единната европейска валута се дължи и на очакванията Федералният 
резер на САЩ да повиши отново основната лихва. 
Негативно влияние върху еврото оказват и притесненията, свързани с въздействието на войната в Украйна върху 
икономическия растеж на стария континент, както и политическата несигурност във Франция. 
Президентът Еманюел Макрон спечели първото място на първия тур на президентските избори във Франция в неделя, но 
инвеститорите остават в напрегнато очакване на балотажа с лидера на крайната десница Марин льо Пен на 24-и април. 
 
 

Графика евро/долар 

 
 
Investor.bg 
 
√ Икономист: Цените на храните ще се увеличат с повече от 50% до новата реколта 
Три сценария за продоволствената криза в България при продължителна война, очерта доц. Огнян Буюклиев от 
Института за икономически изследвания на БАН  
Цените на храните ще се увеличат плавно с повече от 50% до 1 октомври, когато започва новата стопанска година. Това е 
оптимистичният сценарий за България при положение, че успеем да извлечем „дивиденти“ от кризата и се разминем с 
минимални щети за производители и потребители. Тази прогноза направи доц. Огнян Буюклиев от Института за 
икономически изследвания на БАН на IV годишен форум: Отговорни производители, организиран от списание 
„Мениджър“. 
Ученият съобщи, че песимистичен вариант е ако войната продължи по-дълго, а санкциите – най-малко до края на тази 
година. „Тогава ни очаква поне 2-3 години нарастване на цените на храните между три и четири пъти, което ще е с над 
200%, смята ученият. Реалистичният сценарий, според доц. Боюклиев е, ако войната приключи до края на пролетта, и 
тогава нарастването на цените ще е средно със 100% до 1 октомври 2022 г. 
Той допусна, че до 2025 г.  може да се стигне до глобална продоволствена криза. Причината за това е, че цените на храните 
в търговската мрежа ще се увеличат в пъти, като не е изключено и преструктуриране на консумацията на хранителните 
продукти. 
„Три пъти по-високи са цените на храните в сравнение с преди година. Два пъти е поскъпнало хлебното зърно, три път 
слънчогледовото семе, три пъти горивата и енергията. При това положение до новата реколта при най-оптимистичния 
сценарий храните ще продължават да поскъпват, предвижда ученият, на база собствено проучване на цените на трите най-
големи стокови борси и тържища в България. 
Той се позова и на текущия секторен анализ на продоволствената сфера в страната за последната година, който обхваща: 
факторите, от които зависи цената на храните в търговската мрежа, структурата на нашите земеделски стопанства, 
себестойността на зърнените култури, производството на хляб, сурово мляко, и месо.  
Пазарните изследвания на доц. Боюклиев показват, че към 1 март цената на зърното на регионалните борси е между два 
и три пъти по-висока спрямо същия период на миналата година. Конкретно, цената на пшеницата се е повишила с 230%, 
на слънчогледа и на царевицата с 300%, а на ечемика - с 220%. 
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„Три пъти по-скъпи вече са и газът, бензинът, дизелът и електроенергията. Независимо от това цените на храните в 
магазините не са увеличени с тези темпове, защото продуктите са произведени със суровини и материали с по-ниски цени 
от старата реколта“, анализира ситуацията доц. Боюклиев. Според него инфлацията в страната на годишна база е около 
10%, но при храните към 15 март тя е вече над 20%. 
Като изход от възможната продоволствена криза икономистът предлага държавната политика да бъде насочена към 
подпомагане на земеделските производители чрез осигуряване на горива за сеитба, субсидиране на торове и други 
суровини и консумативи, прибиране на реколтата на специални цени или фючърсното ѝ изкупуване за попълване на 
държавния резерв. 
„Административния натиск над пазара на дребно би имал само отрицателен икономически ефект, време е да се 
стимулират късите търговски вериги“, съветва доц. Боюклиев. 
 
√ Ръстът на разходите изпреварва този на доходите на домакинствата през 2021 г. 
През миналата година са се повишили всички разходи на домакинствата, намалели са постъпленията от социални 
трансфери  
Разходите на домакинствата в България през миналата година са изпреварили в ръста си приходите, и то с над 3 пр.п. Това 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. 
През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7705 лв. и нараства с 10% спрямо 2020 година. За 
същия период българските домакинства са изразходвали 7042 лв. средно на лице, което е 13,2% повече на годишна база. 
От статистиката е видно, че през миналата година са се повишили всички разходи на домакинствата, като понижение няма 
по нито един от наблюдаваните параметри. 
По отношение на приходите на домакинствата е налице намаление при постъпленията от социални трансфери 
(обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения). 
Националният статистически институт публикува и данни за доходите и разходите за последните десет години (2012 - 2021 
г.). За периода общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,8 пъти, а разходите на домакинствата се 
увеличават 1,7 пъти. 
Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6,5% през 2021 г. на годишна база, като за последните десет години най-
висок е индексът на реалните доходи през 2021 г. спрямо 2012 г. – 159,0%. 
Доходът от работна заплата на едно лице през 2021 г. е средно 4379 лв. и се увеличава с 11,5% спрямо 2020 г., а 
нарастването му в сравнение с 2012 г. е 1,9 пъти. 
Приходите от пенсии на едно лице за последната година са средно 2311 лева. Те нарастват с 14,5% спрямо 2020 г. и два 
пъти в сравнение с 2012 година. 
Постъпленията от самостоятелна заетост през 2021 г. са средно 401 лв. и намаляват със 7,6% спрямо 2020 г., но спрямо 
2012 г. нарастват с 21,5%. 
Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е средно 49 лв. и се увеличава спрямо 2020 г. 
с 6,5%, но в сравнение с 2012 г. намалява с 55,0%. 
Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални 
помощи и обезщетения) през 2021 г. са средно 192 лева. Те намаляват с 5,9% спрямо 2020 г. и се увеличават с 31,5% спрямо 
2012 година 

 
 
Обичайно с най-висок дял в структурата на общите постъпления е доходът от работна заплата. През 2021 г. той е 
56,8%, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 4,1 процентни пункта повече спрямо 2012 година. 
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Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални 
помощи и обезщетения) формират 32,5% от общия доход на домакинствата през 2021 година. 
От получените социални трансфери с най-висок дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 30,0%, който 
е с 1,2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 3,3 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година. 
През миналата година делът на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост e 5,2% и намалява с 1,0 процентен 
пункт на годишна база и с 2,4 процентни пункта спрямо 2012 година. 
Намалява и делът на дохода от трудова дейност извън работната заплата, който е 0,6% и намалява спрямо 2020 г. с 0,1 
процентни пункта, а спрямо 2012 г. намалението е с 1,9 процентни пункта. 
По отношение на разходите на домакинствата прави впечатление, че делът на разходваните средства за храна намалява 
както на годишна база, така и за разглеждания десетгодишен период. През 2021 г. делът на разходите за храна от общия 
разход е 29,2%, което е с 0,9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и с 4,2 процентни пункта по-малко спрямо 
2012 година. 
Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13,2% от общия разход през 2021 г., което е с 0,6 процентни пункта 
по-малко спрямо 2020 г. и с 2,2 процентни пункта повече спрямо 2012 г. 
 

 
През периода 2012-2021 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11-12%. Делът на 
разходите, свързани с жилището, се увеличава с 0,5 пр. пункта през 2021 г. спрямо 2020 г., а в сравнение с 2012 г. е без 
промяна. 
От данните се вижда, че делът на разходите за здравеопазване нараства с 0,1 процентни пункта през 2021 г. спрямо 2020 
г. и с 1,1 процентни пункта спрямо 2012 г. 
На годишна база, както и за десетгодишния период, значително се увеличават размерът на разходите за храна, жилище, 
облекло, данъци и социални осигуровки, показва статистиката. 
Изразходваните средства за храна и безалкохолни през 2021 г. са средно 2057 лв., или с 9,9% повече спрямо 2020 г. и с 
51,8% повече в сравнение с 2012 г. 
Разходите за облекло и обувки през 2021 г. са средно 256 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 36,2%, а 
спрямо 2012 г. - 2 пъти. 
Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за 
последната година са средно 1307 лева. В сравнение с 2020 г. нарастват с 16,6%, а спрямо 2012 г. се увеличават 1,7 пъти; 
За здравеопазване през 2021 г. cа изразходвани средно 442 лв. - с 13,9% повече от 2020 г. и 2,1 пъти повече спрямо 2012 
година. 
За транспорт и съобщения през 2021 г. са похарчени средно 798 лв., което е с 14% повече от 2020 г. и 1,8 пъти повече 
спрямо 2012 г. 
Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2021 г. са средно 312 лева. В сравнение с 2020 г. те се 
увеличават с 24,8%, а спрямо 2012 г. - 1,9 пъти. 
През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер средно на 926 лв. и се увеличават със 
7,7% в сравнение с 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват над 2 пъти. 
От данните на Националния статистически институт за потреблението през миналата година се вижда, че на годишна база 
се повишава консумацията зеленчуци, плодове, месо, месни произведения и безалкохолни напитки. 
Намалява консумацията на хляб и тестени изделия. На годишна база потреблението средно на лице от домакинство на 
алкохолни напитки остава без промяна - 31,7 литра. 
Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните 
хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското 
месо. 
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√ Фармацевтичната индустрия в Европа с нови мерки за достъпа до лекарства 
Целта е да се намали с няколко месеца времето, през което пациентите са принудени да чакат за новите лекарства  
Фармацевтичната индустрия в Европа предприема допълнителни действия, които да подпомогнат предоставянето на по-
бърз и по-справедлив достъп до лекарства за пациенти в целия ЕС. 
Очаква се новият ангажимент на иновативните биофармацевтични компании, членуващи в Европейската федерация на 
фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), да увеличи значително броя на иновативните лекарствени продукти, 
които да са достъпни в държавите членки на ЕС и да намали с няколко месеца времето, през което пациентите са 
принудени да чакат за новите лекарства. 
От 11 април 2022 г. компаниите членки на EFPIA се ангажират да подадат заявления за заплащане с публични средства и 
за регистриране на цена във всички страни от ЕС във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 2 години от 
разрешаването за употреба за европейския пазар, при условие, че националните законодателства го позволяват. 
Ангажиментът има за цел да помогне за предоставянето на по-бърз и по-справедлив достъп до лекарства за пациентите в 
цяла Европа. 
Публикуваните миналата седмица данни от EFPIA сочат, че различията във времето, необходимо за да получат пациентите 
достъп до нови лекарства в различните държави членки на ЕС, се увеличават. Пациентите в Германия чакат около 133 дни 
за достъп до нови лекарства в сравнение с пациентите в България, които са принудени да изчакат 764 дни. Отчита се и 
негативна тенденция по отношение на броя иновативни лекарствени терапии, които са на разположение в даден момент 
от времето в отделните страни от ЕС. 
Днес само около 30% от разрешените за употреба между 2017-2020 г. от Европейската агенция по лекарства (ЕМА) са 
достъпни за българските пациенти. За сравнение, в сравнение с Германия процентът е 92% и при средни нива от 46% за 
Европейския съюз. 
Според прогнозата на IQVIA този ангажимент на компаниите ще увеличи значително процента на новите лекарствени 
терапии, които са достъпни в целия ЕС. Очакванията са той да достигне до 64% в някои държави в зависимост от готовността 
на отговорните за процеса институции за своевременна оценка на увеличения брой заявления. От изключителна важност 
за пациентите е, че ангажиментът на фармацевтичните компании ще намали с 4 до 5 месеца времето, в което пациентите 
чакат за нови лекарства в страни като България (-179 дни), Полша (-129 дни) и Румъния (-155 дни). 
Периодът между получаването на разрешение за употреба и подаването на заявление за заплащане с публични средства 
и формиране на цена в съответната държава е само една от причините за неравнопоставеността в достъпа. Според 
публикувания анализ на Charles River Associates има 10 взаимосвързани фактора, които обясняват ограниченията и 
забавянето в достъпа на пациентите до нови лекарства. Тези причини се коренят в процесите на ценообразуване и 
включване на лекарства в системите на заплащане с публични средства в държавите-членки и съответното въздействие 
върху вземането на търговски решения. В България например нови терапии с включват в системата на заплащане от НЗОК 
само веднъж годишно. 
 
√ Проблемът с ниската възвращаемост на пазарите 
Инвеститорите ще трябва да вложат повече пари, ако искат да постигнат целите си  
Глобалните пазари на акции се оказаха забележително устойчиви през последните седмици на фона на по-високата 
инфлация, повишаването на лихвените проценти и икономическите сътресения, причинени от инвазията на Русия в 
Украйна, пише Филип Когън за Financial Times. 
Но инвеститорите все още са изправени пред дългосрочен проблем, както обяснява Анти Илманен от инвестиционна 
фирма AQR Capital Management в новата си книга „Инвестиране при ниска очаквана възвръщаемост“. Инвеститорите се 
радваха на силна реализирана възвръщаемост поради спадащата доходност в много класове активи, която се превърна в 
значителни капиталови печалби. Но доходността не може да пада до безкрай (всъщност лихвите по облигациите и кеша 
започнаха да се покачват). От тези начални нива на доходност реалната възвръщаемост вероятно ще бъде ниска. 
Що се отнася до американските акции, Илманен казва, че обикновеният модел на дисконтираните дивиденти предполага 
очаквана годишна реална възвръщаемост от 3,2%. Това се равнява на около 5,5 процента в номинално изражение. Това е 
голям проблем за американските пенсионни планове в публичния сектор, които разчитат на 7 процента номинална 
възвръщаемост от портфейлите си (които обикновено включват и нискодоходни активи като облигациите) за финансиране 
на пенсионните плащания. 
Реакцията на много инвеститори на очертаващата се ниска възвръщаемост е да се насочат към „алтернативни“ активи, 
като непублично търгуван капитал, които се надяват да се представят по-добре. Но Илманен е предпазлив. Някои от тези 
алтернативи се фокусират върху неликвидни активи. Тъй като цената на такива активи не се актуализира според пазара, 
възвръщаемостта им изглежда по-малко волатилна, което може да подценява риска им. 
Конкуренцията между фирмите за непубличен капитал също означава по-високи първоначални оценки при 
придобиването на фирмите и по този начин по-ниска очаквана възвръщаемост. Всъщност Илманен казва, че индустрията 
на непубличния капитал е имала големи трудности да постигне нетно предимство в сравнение с публично търгуваните 
акции от 2006 г. насам. 
Вместо това Илманен се фокусира върху стилове, или фактори, за които е доказано, че осигуряват по-добра 
възвръщаемост, отчитаща риска. Вземете за пример акциите с „ниска бета”, които са по-малко корелирани с цялостния 
пазар. Съгласно широко приетия модел за оценка на капиталови активи такива акции би трябвало да носят по-ниска 
възвръщаемост от средната за пазара. В реалния живот обаче акциите с ниска бета предлагат по-висока възвръщаемост, 
отколкото теорията предполага, а чрез използване на ливъридж или заети пари те могат да постигнат по-висока 
възвръщаемост с по-малък риск. 
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По-известните подходи включват инерционна търговия; закупуване на активи, които наскоро са поскъпнали; и кери 
търговия (вземане на заеми във валута с ниска лихва и инвестиране на постъпленията в активи с по-висок доход). Същият 
ефект може да се постигне чрез продажба на късо на нискодоходния актив (продажба на актив, който не притежавате с 
надеждата да го купите обратно на по-ниска цена и да спечелите от разликата). 
Тези стратегии могат да работят в дългосрочен план, но са склонни към внезапни обрати със силни загуби за инвеститорите. 
Тези загуби са още по-болезнени, ако инвеститорите са използвали пари назаем. 
Недостатъците са ясни при една от най-известните стратегии – тази на стойността (подценени според фундамента си 
активи – бел. прев.) Това включва убеждението, че компаниите, които изглеждат евтини по една или повече мерки за 
оценка, ще отскочат. Илманен разглежда специфична версия на този подход: купуване на акции, които са евтини в 
сравнение със стойността на активите им, и продажба на късо на акции, които са скъпи. Тази стратегия се е представила 
ужасно в периода между 2007 и 2020 г., като кумулативната загуба в най-лошата точка е 63 процента. 
Инвеститорите ще трябва да бъдат невероятно търпеливи, за да продължат с подобни стратегии. Ясно е, че използването 
на ливъридж или къси продажби прави тези подходи достъпни само за най-опитните инвеститори. Всички останали ще 
трябва да разчитат на професионален фонд мениджър да го направи вместо тях. Но това зависи от способността на 
инвеститора да избере мениджър, който може да посочи правилната стратегия, да я изпълни ефективно и да начисли такса, 
която да не елиминира всички печалби от подхода. Книгата цитира Клиф Аснес, шефът на AQR, който казва, че „никой 
инвестиционен продукт не е толкова добър, че достатъчно високи такси да не могат да го превърнат в лоша инвестиция“. 
Без съмнение някои от тези аномалии ще продължат да бъдат използвани от опитните инвеститори, към които е насочена 
книгата на Илманен. Но това все още оставя инвестиционната индустрия с проблем като цяло. Ако приемем, че средната 
реална възвръщаемост е ниска, ако евтините акции се справят добре, тогава скъпите акции ще се представят много зле. 
Но все някой притежава вторите. Дори ако алтернативи като непубличния капитал и суровините се представят добре, тези 
сектори не са достатъчно големи, за да абсорбират световните пенсии, застраховки и дарителски спестявания. 
Ниската възвръщаемост означава, че инвеститорите, от скромния частен вложител до най-мощния пенсионен фонд, ще 
трябва да заделят повече пари, ако искат да постигнат целите си. Или ще трябва да приемат, че изобщо няма да го направят. 
 
Мениджър 
 
√ 42% от средствата в националния План за възстановяване са за климатични мерки  
42% от цялото финансиране в националния план за възстановяване е за мерки, свързани с борбата с климатичните 
промени. Подкрепа ще получат проекти за нисковъглеродна икономика, за повишаване енергийна ефективност на 
жилищния фонд т.нар. саниране, изграждането на национална инфраструктура чрез възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ), съобщи министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Ще има схема за подкрепа на ВЕИ от геотермална 
енергия. Планиран е и Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство. 
"Голяма част от мерките и реформите ще трябва да бъдат реализирани от други министерства, но са по линия на 
ангажиментите, които страната ни е поела по Парижкото споразумение и зелената сделка", добави Сандов. 
Министърът припомни, че до 2026 година България трябва да намали с 40% емисиите парникови газове от енергетиката, 
а такива генерират най-вече топлоелектрическите централи (ТЕЦ). Според Сандов тази цел е напълно достижима. 
"Топлоцентралите могат да намалят емисиите си най-вече чрез модернизация на производствените си мощности и чрез 
намаляване на обема работа най-вече през времето, когато няма голямо енергийно потребление. Дългосрочните договори 
с двата основни генератори на парникови газове – т.нар американски ТЕЦ-ове, са пред приключване", припомни Сандов. 
Едното споразумение изтича през 2024 г., а другото – през 2026 година, като това е изцяло в рамките на периода на 
изпълнение на Плана за възстановяване. Позицията на министъра беше, че след изтичане на договорите топлоцентралите, 
по търговски причини, не биха продължили да работят на въглища, а ще търсят алтернативи.  
България ще въведе нова система за управление на отпадъците, която ще надгражда съществуващата, каза още Сандов. 
Целта е да се намалят обемите от пластмасови отпадъци и едновременно с това по-голямата част от този тип продукти да 
станат годни за рециклиране. 
Екоминистърът допълни, че страната ни има ангажимент до 2030 година да бъде постигнато 55% рециклиране на 
пластмасовите отпадъци, както и да се намалят количествата на общия депониран боклук.  
 
√ Вятърната енергия за първи път изпревари за кратко атома и въглищата в САЩ 
Вятърната енергетика в САЩ за първи път е произвела повече електричество за един ден от централите на въглища и 
атомните централи, съобщи Международната агенция по енергията (МАЕ), цитирана от Франс прес.  
На 29 март вятърните централи са произвели общо 2,017 гигаватчаса електричество, като газът остава първият източник в 
страната, уточнява агенцията в свой блог. Вятърните централи и преди са произвеждали повече енергия от въглищата или 
атома, но никога спрямо двете едновременно. Не е сигурно обаче, че това може да се повтаря редовно в краткосрочен 
план.  
Общите производствени мощности на вятърните централи надвишават тези на атомните още от септември 2019 г. 
Използването им обаче остава неравномерно и средният им коефициент на функциониране е бил 35 на сто през 2021 г. 
спрямо 93 на сто при АЕЦ, уточнява МАЕ, цитирата от БТА.  
На 29 март ситуацията е била изключително благоприятна, тъй като е имало особено силни ветрове. В същото време тъй 
като търсенето на електричество е по-слабо през пролетта, някои генератори на въглища или атомна енергия са работели 
на по-бавен режим. Впрочем, често се случва при много ветровито време да се иска тези генератори да намалят 
производството, за да се балансира предлагането спрямо търсенето.  
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Така че МАЕ не очаква месечното производство на вятърните централи да надвишава това на въглищните и на АЕЦ през 
2022 и 2023 г. В по-дългосрочен план обаче агенцията прогнозира, че с разрастването на слънчевата и вятърната енергетика 
възобновяемите източници ще произвеждат 44 процента от електричеството в САЩ през 2050 г. спрямо 21 на сто в 
момента.  
 
√ Два са екологичните рискове от войната в Украйна 
До момента не са установени замърсявания на околната среда, предизвикани от войната в Украйна, обясни във Варна 
екоминистърът Борислав Сандов. 
Екологичните рискове, които произтичат от конфликта, според думите му, са основно в две посоки. Едната опасност е от 
ядрения комплекс в Украйна – атомната електроцентрала (АЕЦ) „Запорожие“, около който се провеждат военни действия. 
Другата опасност е за замърсяване на морската среда от аварии и бедствия, произтичащи от индустриални комплекси и 
зони, като потенциален риск за морската акватория е и река Днепър, предава БТА. 
"Имаме станции, които следят непрекъснато нивото на радиационния фон и досега не са отчитани повишени стойности", 
допълни Сандов. 
По думите му няма данни и по линия на партньорския обмен между страните от НАТО и Черноморския регион. Министърът 
уточни, че наблюденията ще продължат, като се извършват и редовни проверки на инсталациите, за да е сигурно, че са в 
добро техническо състояние. 
"В морските води също досега не е установено замърсяване", каза Сандов и уточни, че мониторингът ще бъде завишен, 
като се извършва и сателитно наблюдение. Институциите ще осъществяват редовен мониторинг за качеството на морската 
вода, като при нужда ще помагат и плавателните съдове на Гранична полиция.  
 
√ Онлайн търговците декларират доходите си до 3 май 
Националната агенция за приходите започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, 
като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите от тази дейност. 
Приходната агенция разполага с информация за получените от физическите лица суми от наложен платеж през 2021 г., 
подадени от пощенските оператори (куриерските фирми). Тези суми са отразени в предварително попълнените годишни 
данъчни декларации, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за 
електронни услуги на приходната агенция, напомнят от НАП. 
До този момент много от лицата вече са декларирали своите доходи от онлайн продажби. Тези, които не са го направили, 
ще получат напомнителни писма от приходната агенция. В случай, че търгуващите онлайн не подадат данъчните си 
декларации, подлежат на санкции и последващи контролни действия от страна на НАП.  
Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или 
коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили 
от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията. За 
получените доходи от продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат 
препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от приходната 
агенция. 
Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като 
търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от 
годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, напомнят още от НАП.  
В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, 
който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби 
в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение номер 3. При продажба на произведения на 
изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице 
стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение номер 5. 
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2021 г. за тези физически лица изтича на 3 май 2022 г., се посочва 
в съобщението. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на очакванията за забрана на вноса от Русия в ЕС 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като инвеститорите покриха късите позиции преди 
дългия уикенд на фона на новините, че Европейския съюз може да забрани вноса на руски петрол, предаде Ройтерс. 
Към 9:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,92 долара, или 2,68%, до 111,70 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 2,70 долара, или 2,59%, до 107 долара за барел. 
Американският в. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че Европейският съюз върви към приемане на поетапна забрана на руския 
петрол, за да даде време на Германия и други страни да се договорят с алтернативни доставчици. 
Поетапната забрана ще принуди европейските купувачи „да търсят алтернативни източници, макар че в момента част от 
нуждите им ще бъдат покрити от освобождаването на запаси от страните от МАЕ“, коментира Андрю Липоу от Lipow Oil 
Associates в Хюстън. „В бъдеще обаче ще са необходими повече доставки“, добави той. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ предупреди в сряда, 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. 
Големите световни търговски къщи планират да намалят покупките на суров петрол и горива от контролираните от 
държавата петролни компании от 15 май, предаде Ройтерс. 
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Междувременно руското министерство на енергетиката заяви, че ограничава достъпа до своята статистика за 
производството и износа на нефт и газ. 
По-рано Администрацията за енергийната информация на САЩ съобщи, че запасите от петрол на САЩ са се увеличили с 
над 9 милиона барела миналата през последната седмица, което отчасти се дължи на освобождаването на стратегически 
резерви. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 863 000 барела. 
 
√ Оптимизъм на световните фондови борси 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в четвъртък, докато инвеститорите чакат новини от срещата на 
Европейската централна банка на фона на рисковете от забавяне на икономическия растеж, тъй като кризата в Украйна 
подхранва инфлацията, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,76 пункта, или 0,17%, до 457,54 пункта, следвайки силното 
представяне на Уолстрийт и азиатските борси. Немският показател DAX се повиши с 22,84 пункта, или 0,16%, до 14 099,28 
пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 37,08 пункта, или 0,57%, до 6 579,22 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 1,92 пункта, или 0,03%, до 7 582,72 пункта. 
Акциите на производителя на луксозни стоки Hermes поскъпнаха с 1,48%, след като продажбите нае компанията за първото 
тримесечие надминаха очакванията на фона на силно търсене в САЩ и Европа. 
Подложеният на натиск туристически сектор бе сред големите печеливши, като индексът SXTP се повиши с 1,58%, а акциите 
на нискотарифната авиокомпания Wizz Air поскъпнаха с 7,98% поради признаци за ръст на летните резервации. 
Инвеститорите чакат заседанието на Европейската централна банка, на което се очаква финансовата институция да 
представи по-ясен график за края на програмата за изкупуване на облигации и последващо повишаване на лихвените 
проценти. 
ЕЦБ, която е изправена пред сериозна дилема заради рекордно високата инфлация и отслабването на растежа в 
еврозоната в резултат войната в Украйна, изостава от повечето други големи централни банки с увеличението на лихвите. 
„Въпреки нарастващите рискове за растежа, нашите икономисти продължават да очакват от ЕЦБ да дава прекомерно 
внимание на инфлационните опасенията. Очакваме че срещата през юни ще бъде тази, по време на която ще бъдат взети 
допълнителни ключови решения, които да ръководят процеса на затягане“, посочиха анализатори от RBC в бележка. 
Все повече трейдъри обаче очакват повишаване на лихвите на ЕЦБ, като паричните пазари вече включват увеличение със 
70 базисни пункта през тази година в своето ценообразуване, въпреки че нито един от членовете на ЕЦБ не призова за 
такова агресивно затягане. 
Цената на книжата на Ericsson се понижи с 6,48%, след като производителят на телекомуникационно оборудване 
предупреди за глоба от американските регулатори по разследване за плащания от компанията към терористичната 
организация „Ислямска държава“ в замяна на достъп до транспортни маршрути в Ирак. 
Акциите на италианския летищен оператор Atlantia поскъпнаха с 4,98%, след като холдинговата компания на италианското 
семейство Benetton и американския инвестиционен фонд Blackstone заявиха, че ще похарчат до 12,7 милиарда евро, за да 
направят компанията частна. 
Ръст в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда на фона на силното начало на сезона на корпоративните 
отчети, което накара инвеститорите временно да забравят за високата инфлация, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 344,23 пункта, или 1,01%, до 34 564,59 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 49,14 пункта, или 1,12%, до 4 446,59 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 272,02 пункта, или 2,03%, до 13 643,59 пункта. Движенитяа в сряда дойдоха, след като преди 
това S&P 500 и Nasdaq завършиха три поредни сесии на червено. 
Движенията в сряда дойдоха на фона на началото на сезона на корпоративните отчети, който инвеститорите ще следят 
изключително внимателно, за да видят как компаниите се справят с инфлационния натиск. Акциите на Festenal и Delta Air 
Lines поскъпнаха с 2,24% и 6,21% на фона на по-добрите от очакваното резултати за последното тримесечие. От Delta също 
така заявиха, че очакват да се върнат към рентабилност през настоящето тримесечие. 
„Това вероятно ще бъде по-важно от типичния сезон на отчетите“, коментира Скот Ладнър, главен инвестиционен 
директор в Horizon Investments. „В последно време печалбите не бяха от голямо значение, тъй като от няколко години 
имаме макробазиран пазар. Сега минаваме от макро на микробазиран свят, тъй като централните банки стават по-
агресивни в политиката си на затягане“, добави той. 
Силното представяне на Delta Air Lines даде тласък на целия туристически сектор, като цените на книжата на American 
Airlines и Southwest Airlines се повишиха с 10,62% и 7,57%. Акциите на оператора на круизни кораби Carnival и на веригата 
хотели Marriott скочиха с 5,40% и 7,53% 
Ръст отчетоха и компаниите от технологичния сектор, като цените на книжата на производителите на чипове Nvidia, 
Qualcomm и AMD се повишиха съответно с 3,25%, 3,24% и 2,78% 
Aкциите на JPMorgan Chase поевтиняха с 3,22%, след като банаката отчете печалба от 8,28 млрд. долара за първото 
тримесечие, което представлява спад от 42% в сравнение със същия период на предходната година. Приходите на 
компанията за първото тримесечие са в размер на 31,59 млрд. долара, което е спад с 5%. 
Цената на книжата на PayPal се понижи с 2,85%, след като Walmart съобщи, чче наема изпълнителния директор на PayPal 
Джон Рейни за нов главен финансов директор. 
Междувременно доходността по 10-годишните облигации спадна до 2,7% след данните за инфлацията в САЩ. По-рано 
през седмицата показателят се повиши до тригодишен връх от 2,82%. 
Печалби в Азия 
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Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в четвъртък, като 
китайските акции бяха сред най-печелившите на фона на надеждите за по-голяма подкрепа от властите, предаде Си Ен Би 
Си. 
В сряда китайското правителство заяви, че свиването на капиталовите резерви ще бъде използвано в „подходящо време“ 
за увеличаване на кредитния капацитет на банките. Това развитите идва на фона на най-тежката вълна от коронавирус в 
страната от началната фаза на пандемията през 2020 г. 
На този фон континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши със 38,82 пункта, или 1,22%, до 3 225,64 
пункта, докато по-малкият индекс Shenzhen Composite добави 22,30 пункта към стойността си, или 1,11%, завършвайки 
сесията при ниво от 2 034,48 пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна със 143,71 пункта, или 0,67%, до 21 518,08 
пункта. Листнатите в Хонконг акции на петролния гигант CNOOC поскъпнаха с 0,87%, след като Ройтерс съобщи, че фирмата 
се готви да напусне редица западни пазари заради страх от санкции. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръс от 328,51 пункта, или 1,22%, до 27 172 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира минимален ръст от 0,22 пункта, или 0,01%, до 2 716,71 пункта.  Централната 
банка на Южна Корея повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до 1,5%. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 44,4 пункта, или 0,59%, до 7 253,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 6,69 пункта, или 1,06%, до 637,75 пункта. BGBX40 напредна с 1,23 пункта, или 0,84%, до 147,17 пункта. BGTR30 
се повиши с 8,57 пункта, или 1,17%, до 743,70 пункта. BGREIT записа ръст от 1,07 пункта, или 0,60%, до 179,08 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще растат ли и с колко заплатите и пенсиите и какви социални мерки планира държавата за компенсиране на 
високата инфлация – гост министър Георги Гьоков. 

- Моряците от „Царевна“ се връщат в родината. За пътя на спасението – разказват близките 
- Решени ли са спорните въпроси в диалога между България и Северна Македония – коментар на журналиста Нина 

Спасова 
- Десета юбилейна кампания на инициативата „Капачки за бъдеще“. Каква е новата кауза – гост Лазар Радков 

Нова телевизия, „Здравей  България” 
- Преди вота за управител на БНБ: Как ще гласуват партиите за кандидатурата на Любомир Каримански от ИТН. 
- 4 месеца след катастрофа с убит пешеходец в Каварна: Защо мъжът, причинил смъртта му, продължава да шофира 

по улиците на града? 
- След националното преброяване: Какво показват даннитe на НСИ? Колко от българите притежават собствено 

жилище и автомобил? И колко  използват само външна тоалетна? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 април 2022 г.  
София 

- От 10.00 часа президентът Румен Радев ще посети Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София 
- От 10.00 до 19.00 часа в Националния Музей “Земята и хората” ще се проведе Великденско изложение на 

минерали, скъпоценни камъни и фосили 
- От 10.00 до 16.00 часа Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) ще проведе Ден на отворените врати 
- В 11.00 часа в SofiaLab (ул. Сердика 1, ет.3) ще бъдат наградени първите отличени пешеходци и велосипедисти в 

София, които са изминали най-големи разстояния като регистрирани потребители на приложението SofiaCoin 
досега. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова е поканена да връчи наградите 

- От 11.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание Комисията по въпросите на Европейския съюз организира 
дискусия на тема „Европейската зелена сделка в контекста на новия геополитически дневен ред“ 

- От 13.00 часа в Бест Уестърн Плюс Хотел Експо – София вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в 
заключителната конференция по проекта „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“ 

- От 14.00 в зала „Библиотека“ в хотел Intercontinental (срещу сградата на Народното събрание) ще се проведе 
заключителна пресконференция на редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) по член IV от 
Учредителния договор на институцията. На нея екипът на МВФ ще представи заключителното изявление на 
мисията 

- Oт 16.00 ч. пред сградата на Националната библиотека " Св. св. Кирил и Методий" ще бъде отбелязан празникът 
на цъфналите вишни – Оханами. Традицията води началото си от 1999 г., когато проф. Сома от Токайския 
университет дарява вишневи фиданки "сакура" и чрез японското посолство в България, те намират своя дом пред 
Националната библиотека. На празника ще присъстват директорът на Националната библиотека доц. д-р 
Красимира Александрова, Негово Превъзходителство Хироши Нарахира, извънреден и пълномощен посланик на 
Япония в Република България, както членове и председателят на Асоциацията на завършилите Токайския 
университет в България Биляна Станойлович. Детският хор на БНР с Диригент г-жа Венеция Караманова ще озвучат 
на живо празника Оханами 
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- От 18.30 часа в петък от източната страна на парламента, в градинката на Свети Климент Охридски (между 
Народното събрание и Софийския университет) ще започне протест „Спрете гаврата с медиите“, организиран от 
Асоциацията на европейските журналисти 

- По случай наближаващите светли празници Цветница и Великден, Сердика Център организира специални 
пролетни активности за своите клиенти, сред които изложение на цветни производители, работилници за деца и 
редица други изненади. От 15 до 17 април столичният мол ще проведе второ поредно издание на “Тайните 
градини на Serdika Center”, в което цветни изложители ще представят различни видове растения, цветя, билки, 
подправки и чайове, храсти и дръвчета, зелени решения за интериориа и много други. За своите клиенти Сердика 
Център е подготвил и още едно специално пролетно предложение – забавни великденски работилници за деца 
на 16, 17 и 23 април 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" предстои откриване и награждаване на отличените в шести 
регионален конкурс за детска рисунка с тема„Земята, пчелите и хората“ 

*** 
Варна 

- От 17.00 часа във Варна ще се проведе втората акция на инициативата „Предай нататък!“ от проекта „Граждани на 
квартала“. Тя е за пролетно почистване на района около Двореца на културата и спорта 

- От 18.00 часа Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” организира среща с Нено Белчев – един от авторите на 
втората книга от поредицата „Художнико, отрежи езика си”. Събитието е част от програмата на юбилейния ХХ 
Маратон на четящите хора 

- От 18.00 часа в Галерия “Графит” ще бъде представена изложбата живопис на Весела Стаменова “ВЪЗКРЕСЕНИЯ” 
*** 
Видин 

- От 11.00 часа в Районен съд – Видин, ще се проведе „Ден на отворените врати". Инициативата цели да спомогне 
за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на 
доверие в работата на съдебната система  

*** 
Пловдив 

- От 10 ч. до 15 ч. се организира Денят на отворените врати в университет по хранителни технологии (УХТ). От 11 ч. 
до 14 ч. ще се проведе финала на Първия национален конкурс „Млади изследователи“, който ще се проведе в 
Аула 205 в бл. 1. За трета поредна година в двора на Университета по хранителни технологии ще се проведе и 
Фермерския фестивал "Произведено с любов за вас", който се организира също на 15 април 2022 г. от 9 до 17 часа 

- В 15.45 часа в „Тракия икономическа зона“ министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще даде 
брифинг за медиите 

- От 18.00 часа в зала „България“ в Конгресния център на Международния панаир в Пловдив предстои учредяването 
на политическа партия „Продължаваме промяната“ 

*** 
Русе 

- От 9.00 часа в сградата на Регионалната библиотека “Любен Каравелов” министър Даниел Лорер ще открие форум 
„Иновации и растеж за Русе. В 12.30 министър Лорер ще даде брифинг за медиите 

- Пролетният панаир на Русе, който традиционно се организира около Великден, ще започне в Парка на младежта 
и ще продължи до 1 май. Той ще бъде разположен по протежението на алея „Младост“ и част от алея „Перистери“ 
и ще се стопанисва от „Общински пазари“  

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в зала № 5, етаж 1 на Съдебната палата в Стара Загора ще се проведе „Ден на отворените врати“. Ще 
има церемония по награждаването на спечелилите участници в Конкурс за есе и рисунка 2022г. Награди ще бъдат 
връчени от Районен съд – Стара Загора, Районна прокуратура – Стара Загора, Адвокатска колегия - Стара Загора, 
омбудсмана на Община Стара Загора г-жа Надежда Чакърова, Ротари клуб Стара Загора, Агенция за регионално 
икономическо развитие – Стара Загора и Лайънс клуб Стара Загора Августа 

*** 
Шумен 

- От 14.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание Консултативен съвет 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - От четворна коалицията върви към формулата 3:1 - всяка партия се редува със соло, плаващи мнозинства я 
спасяват занапред 
в. 24 часа - БСП пробва коалицията с таван на цени, но само за такива, които са регулирани 
в. 24 часа - Съдът: Арестът на Борисов незаконен, заповедта - неграмотна, няма и факти, че е изнудвал Васил Божков 
в. 24 часа - Цивилни патрулки и връчване на глоби с куриер иска МВР 
в. Телеграф - Ножицата за пенсиите се затваря 
в. Труд - Тройни глоби за шофьори - системни нарушители 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Телеграф - Спецправосъдието отиде в историята 
в. Телеграф - Цените на храните скачат двойно 
в. Труд - НАП следи кой е купил имот за над 300 хил. лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Майкъл Карпентър, посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа: Войната е 
брутална, трябва да се готвим за дълъг конфликт в Украйна 
в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119-о СУ и председател на съюза на работодателите в системата на Народна 
просвета: Ръстът на учителските заплати ще се усети през Май 
в. Труд - Ива Митева, зам.-председател на НС, пред "Труд": Опасно е паричната политика да се концентрира в една 
политическа сила 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 3 начина джобовете ни да не олекнат, макар че маршът на цените ще продължава 
в. Телеграф - За футбола трябват топки 
в. Труд - Катастрофираха преди да тръгнат 
в. Труд - Потъваме в енергийната спирала на инфлацията 
в. Сега - ЕК подмина проблемите в българския план за възстановяване 
в. Сега - ВСС + Гешев = вечна неразделна любов 

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

