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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнесът поиска спешни мерки за компенсиране на предпритията заради високите цени на тока 
Ангажиментите са били поети след срещата на 14 март, но в момента те не се изпълняват. Бизнесът настоява и за 
спешни мерки за преодоляване на проблемите на енергийния пазар 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до управляващата коалиция, в което 
напомни, че държавата не е изпълнила поетите от правителството ангажименти за компенсиране на бизнеса срещу 
високите енергийни цени. Ангажиментите са били поети след срещата на 14 март, но в момента те не се изпълняват. 
Бизнесът настоява и за спешни мерки за преодоляване на проблемите на енергийния пазар. 
Писмото е изпратено до министър-председателя Кирил Петков, с копие до министрите на икономиката на енергетиката 
Корнелия Нинова и Александър Николов. На срещата на 14 март с АОБР 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 предлагане на електроенергия на достъпни цени за 633-те 
хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г., припомнят от АОБР.  
„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!“, категорични са от АОБР. 
Бизнесът иска незабавно да бъде удължен 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!“, категорични са от АОБР. 
Оттам искат 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. 
„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!“, завършва писмото си АОБР. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът бесен на властта, готви национален протест за оставка на правителството 
Тенденциозно ли убивате българската икономика? Този въпрос отправиха големите работодателски организации в 
отворено писмо до премиера Петков и министри от кабинета. 
АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП заявяват, че кабинетът не изпълнява поетите ангажименти относно компенсациите за високите 
цени на електроенергията. Бизнесът припомня, че след среща преди месец управляващите са се ангажирали за: 

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“, се 
изтъква в писмото. 
От министерски съвет незабавно се иска: 
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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. 

Работодателите предупреждават, че в противен случай нестабилните котировки на енергоносителите ще затворят 
бизнесите, а който оцелее, ще повиши неимоверно цените! 
Бизнесът е категоричен, че ако няма незабавни действия, в началото на май излиза на национален протест с искане на 
оставката на цялото правителство. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Божанов: До края на 2022 ще заработи националното приложение за е-достъп до административни услуги 
До края на годината ще заработи Национално приложение за мобилна идентификация, чрез което ще имаме е-достъп 
до административни услуги без да е необходим електронен подпис. Това заяви в "Денят започва" министърът на 
електронното управление Божидар Божанов. 
Подходът е взаимстван от Естония и гарантира сигурност на личните данни, тъй като ключът за достъп е разделен между 
устройството, на което е инсталирано приложението и сървърната част, допълни той. 
Поставянето на чипове в личните карти ще се отложи във времето заради проблемите с доставка на чипове, с които в 
момента се сблъсква целия свят. 
В момента тече общественото обсъждане на измененията в Закона за движение по пътищата, с които отпада синият талон 
за водачите, а глобите ще могат да се връчват и да се плащат онлайн. 
Точките в синия талон остават в сила, но вместо на хартиен носител, те ще се съхраняват и обработват единствено в 
системата на МВР. 
Ако депутатите одобрят промените в закона, шофьорите ще плащат глобите си онлайн и няма да има нужда да се разкарват 
до КАТ, за да им бъдат връчени наказателните постановления. В случай, че водачът иска да обжалва наложената му 
санкция, остава досегашният ред. 
По думите на Божидар Божанов за осъществяването на тези промени не е необходимо някакво сериозно софтуерно 
надграждане, защото тези системи и сега съществуват и работят, но се ползват по друг ред. 
Министерството на електронното управление разработва и цялостна система за дистанционно електронно гласуване. В 
момента тя е изпратена в ЦИК, откъдето се очаква становище. 
"Тя няма да се използва веднага, може пилотно само, за да имаме достатъчно дълъг период на експерименти и 
тестове. Целта е като я внедрим в реална среда, да сме сигурни в нея. Но тя няма да бъде внедрена за следващите 
избори – твърде скоро е." - коментира Божидар Божанов. 
Дистанционното е-гласуване може да се комбинира и с машинен, и с хартиен вот и не пречи на нито един от останалите 
видове, допълни министърът на електронното управление. Според него преди системата да бъде внедрена, ще са взети 
всички необходими мерки за сигурността ѝ. 
"Хакерските атаки в дистанционното гласуване са по-малкият проблем – има достатъчно криптографски системи, 
които гарантират защита от тях. По-трудно е да гарантираме, че хората, които гласуват, нямат вирус в 
собствения им компютър, който да промени гласа им. Но и затова ще бъдат взети мерки - като например 
възможност да провериш за кого си гласувал или дори при нужда да промениш вота си в рамките на изборния ден. В 
киберсигурността няма нещо 100%-ово, но е достатъчно сигурно." - допълни той. 
Предстои коалицията да обсъди предложението на БСП за връщане на хартиените бюлетини. По думите на министър 
Божанов трябва да бъде направено проучване дали машините в действителност затрудняват определени групи от хора, 
както твърдят от БСП. Личното му мнение е, че машинният вот работи и не би следвало да се връщаме към хартиени 
бюлетини. 
От началото на войната в Украйна властите регистрират ръст на проучванията за възможност за пробив в системите, което 
представлява първи етап от хакерска атака. 
"По всички тези теми сме взели мерки, получаваме известия за всяка една изтекла парола на държавен служител в 
тъмния интернет. Ние сме 30-та държава в света, която ползва тази услуга. Затворили сме и някои от най-
очевидните портове." - каза Божидар Божанов. 
Той поясни, че във времето назад е имало случаи на изтекли пароли на държавни служители като това се дължи най-често 
на лошата практика служебният е-адрес и парола да се ползват за регистрация в други сайтове - например за готварски 
рецепти, запознанства и т.н. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 

https://bntnews.bg/news/bozhanov-do-kraya-na-2022-shte-zaraboti-nacionalnoto-prilozhenie-za-e-dostap-do-administrativni-uslugi-1192066news.html
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√ ББК "Пътища": Ако не се стигне до решение за парите, протестите ни вероятно ще станат безсрочни 
Разрешаването на проблема с парите за пътищата е изцяло в ръцете на Министерския съвет. Това заяви в "Денят започва" 
председателят на УС на Браншова камара "Пътища" инж. Стефан Чайков. Той подчерта, че договорите, възложени от АПИ, 
са абсолютно законни. 
"Още нещо - с подписването на споразумението за прекратяването на тези договори миналата година, де факто и 
служебното правителство ги призна за законни. Имахме продължителна среща в петък с министър-председателя, в 
която той изтъкна, че иска вторичен контрол от парламента върху изразходването на средствата", допълни той.  
Докато не видим решение, не вярваме на нищо, защото чухме твърде много обещания през последната година, заяви 
Чайков. Българската пътна мрежа в момента е в трагично състояние, на хората тепърва им предстоят пътувания и за тях ще 
бъде особено опасно, подчерта той. 
"Плановете са - ако не се намери решение тази седмица, да продължим с протестите, които вероятно след Великден 
ще станат безсрочни", каза Чайков. 
Бюджетът на АПИ винаги е бил рестриктивен и не може да се прави точна сметка за разходите за пътища. Милиард 
допълнително за ремонти в последните години не е нещо необичайно, а е въпрос на формиране на бюджета от 
финансовото министерство, подчерта Чайков. 
Той отрече твърдението, че фирмите са работили за сивия сектор, както и че са получавали аванси за текущи ремонти. 
"Никога не са получавани аванси по договори за текущ ремонт и поддържане за целия период, в който аз се занимавам 
с пътно строителство. Аванси се получават по договори за нови обекти или за основни ремонти, там, където 
стойностите са много големи и са необходими средства за предварителна доставка на материали", обясни 
председателят на ББК "Пътища". 
По думите му няма доказателства за твърденията, че ремонти за поддръжка са се изпълнявали като основни и за много 
по-малко пари. АПИ възлага поръчки по определени количества работа по договори с определени количествени сметки. 
"Ние няма как да носим отговорност по нещо, което ни е възлагано съгласно нормативната уредба. Прогнозната цена 
е такава, която може да се надвишава, защото държавата не може през 2018 да предвиди какво ще ѝ се наложи да 
ремонтира през 2022. Договорите са законни, играни са през обществени поръчки и възлаганията са законни, защото 
цената е прогнозна", каза Стефан Чайков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ ВиК дружествата могат да подават искания за компенсации за скъпия ток 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна приема на документи за компенсиране на 
непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 
2022 г. Програмата е насочена към всички субекти от отрасъл ВиК. 
За компенсации за периода от 1 януари до 31 март т.г. правителството осигури до 46 млн. лв. Указанията и формулярите 
за отпускане на помощта са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което 
ще я администрира. 
Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за ВиК дружествата от поскъпването на електрическата енергия 
на свободния пазар, което започна с по-трайни тенденции през второто полугодие на 2021 г., като цената продължава да 
е необичайно висока и нестабилна. Поради тази причина фактическият разход за електрическа енергия значително 
надхвърля разчетите, заложени в цените на ВиК услугите, което води до загуби за дружествата, въпреки продължаване на 
мярката за компенсиране с фиксирана сума на 1 MWh, посочват от МРРБ. 
Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между министерствата на енергетиката и на 
регионалното развитие и благоустройството и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
Срокът за подаване на заявления от дружествата от отрасъл ВиК е до 29.04.2022 г. 
За предоставянето на компенсациите се сключва договор между МРРБ, съответното дружество от отрасъл ВиК и Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Средствата ще бъдат установявани в МРРБ след определяне на 
разликата между фактическите разходи за електроенергия и включените в цените на съответното дружество от отрасъл 
ВиК разходи за същия период, доказано със съответните документи. 
След установяване на подлежащите за изплащане средства и уведомяване на Министерството на енергетиката, 
документите се изпращат, съгласно подписаното споразумение, на ФСЕС. Фондът извършва плащането на посочената сума 
в 3-дневен срок от получаването на уведомлението от МРРБ по банкова сметка на дружеството. 
Компенсация за „Софийска вода“ АД ще се предоставя след изготвяне от Столична община на оценка на въздействието на 
мярката върху сключения между Столична община и „Софийска вода“ АД концесионен договор за предоставяне на ВиК 
услуги. 
Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни 2022 г. 
До момента бяха изплатени 56,7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през 2021 г. 
Финансова помощ до 16 млн. лв. ВиК операторите ще получат и за месец април. Така общата сума, с която ВиК дружествата 
ще бъдат подпомогнати от държавата за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г., ще бъде в размер над 100 млн. лв. 
 
БНР 
 
√ НСИ разработи калкулатор за личната инфлация 
Промени в цените на над 800 стоки и услуги отчита калкулаторът на така наречената лична инфлация. Той е достъпен за 
всекиго на сайта на Националния статистически институт. 

https://bntnews.bg/news/bbk-patishta-ako-ne-se-stigne-do-reshenie-za-parite-protestite-ni-veroyatno-shte-stanat-bezsrochni-1192060news.html
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Калкулаторът позволява да изчислим цената на месечното си потребление на различни стоки и услуги и да видим как тя 
се променя спрямо избран от нас период. От данните за калкулатора, който е разработен от Националния статистически 
институт още преди години, става ясно, че се изчислява средно претеглената цена на всички стоки и услуги от над 6400 
търговски обекта от 27 града. 
Изчисляването на личната инфлация е важна за семейния бюджет като така позволява по-доброто му планиране. Тя е 
различна за всеки отделен човек и за всяко отделно домакинство спрямо потреблението му. 
Годишната инфлация за февруари достигна 10 процента. Все още данните за март не са публикувани, но според 
изчисленията на различни институции и експерти, инфлацията ще продължи да се покачва. 
Международният валутен фонд вече предупреди за двуцифрени стойности. 
 
√ Обсъждат безопасността по пътищата в Министерския съвет 
В Министерския съвет отговорни институции ще обсъдят политиката за безопасността на движението по пътя.  
В рамките на дискусията представителите на отговорните институции ще обсъдят приоритетите и стъпките за повишаване 
на пътната безопасност. 
МВР наскоро предложи редица промени в Закона за движение по пътищата. Като по-ниска скорост по магистралите и по-
високи глоби за пътни нарушения. 
За 11 години в България по магистралите са загинали 529 души. 
Анализ на МВР отчита, че през 2021 г. спрямо 2020 г. има 3066 повече катастрофи, 98 повече загинали, а ранените са повече 
с 488. 
Статистиката посочва, че през 2021 г. най-много пътни произшествия са допуснати в резултат на извършени нарушения на 
водачите. 
Водачи са и предимно загиналите при ПТП-та. Значителният брой пътни инциденти е в населените места.  
 
√ Премиерът се надява тази седмица НС да одобри плащанията към пътните фирми 
Премиерът Кирил Петков се надява тази седмица парламентът да одобри плащанията към пътните фирми. 
На общодържавна среща по въпросите на безопасността на движението на пътя в Министерския съвет той изрази надежда, 
че депутатите ще одобрят да бъдат платени половината от средствата. Кирил Петков призна, че казусът е породил спорове 
в коалицията: 
"Хората, които ни гледат, трябва да разберат разликата. Пътна поддръжка е частичен лек ремонт, който не изисква толкова 
високо ниво на гаранция, както основен ремонт. И ако правим нашите пътища през т.нар. поддръжки вместо през основен 
ремонт, гаранциите са много по-ниски, а когато гаранциите са много по-ниски, качеството е много по-ниско. Няма строител, 
който да трябва да направи нещо повече, от което се изисква. Така че тази практика трябва изцяло да я променим". 
"Надявам се тази седмица това решение да мине. То има два критерия. Първият критерии е, че трябва да разплати 
максимално бързо половината пари. Не трябва да се спори по тази тема. Второ искаме да мине през достатъчно добро 
ниво на проверка. Не защото се съмнявам в АПИ или Министерството на регионалното развитие, а защото договорите са 
били направени неправилно и трябва да има засилен контрол", каза още Петков. 
Премиерът обяви, че бившият автомобилен състезател Димитър Илиев става част от екипа на Държавната агенция 
„Безопасност на движението по пътищата".  
"Ние на първо място трябва да разглеждаме човешкия фактор. Отговорните хора на пътищата, след това състоянието на 
пътищата, след това състоянието на автомобилите, дали са безопасни. Имаме страшно много проблеми за решаване. Това 
може да стане само с общи усилия. Ще дам всичко от себе, но една птичка пролет не прави. Тук трябва да срещнем 
подкрепата на цялото българско общество", заяви Илиев. 
 
√ Кръгла маса за мястото на балнеологията в Плана за възстановяване и устойчивост 
Министърът на туризма Христо Проданов ще участва в кръглата маса на тема: „Национален план за възстановяване и 
устойчивост и мястото на балнеологията. Възможности и заплахи“, която ще се проведе в Хисаря. 
Мястото на балнеологията в Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще бъде обсъдена от 
представители на държавните институции, кметове на СПА дестинации и инвеститори в медикъл-СПА сектора на България. 
Целта на дискусията посочва Сийка Кацарова, председател на българския съюз по балнеология и СПА туризъм и 
вицепрезидент на европейската СПА асоциация. 
"Да бъде разгледана възможността в плана да се заложат средства не само за проучвания на геотермалните води и 
възможността им те да бъдат ползвани за отопление, но да бъде заложен и малък бюджет за рехабилитация и развитие 
на инфраструктурата на курортите с национално и с местно значение, тъй като балнеологията е  включена в плана само 
като име, но реално средства вътре за съществуваща рехабилитация на инфраструктурата поне към момента ние не 
виждаме". 
Кръглата маса е организирана от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в партньорство с българската асоциация 
по подземни води. 
 
√ Сийка Кацарова: Балнеологията се подценява от години, не се инвестира в превенция 
В Плана за възстановяване няма средства за рехабилитация на инфраструктурата 
Мястото на балнеологията в Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще бъде обсъдено от 
представители на държавните институции, кметовете на СПА дестинации и инвеститорите в Медикъл-СПА сектора на 
България в Хисаря. Кръглата маса е на тема: „Национален план за възстановяване и устойчивост и мястото на 
балнеологията. Възможности и заплахи“. Кръглата маса е организирана от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм 
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в партньорство с Българската асоциация по подземни води. Важно е в Националния план за възстановяване да се включат 
политики, свързани с развитието на балнеодестинациите в България, посочват организаторите на форума.  
Тази тема от години се подценява, напомня Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА 
туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация. 
"Балнеологията е включена в Плана само като име, но реално средства за рехабилитация на инфраструктурата – знаете, на 
много места минералната вода изтича в канала, общините нямат средства, трябва да се санират изворите, чешмите 
– средства за това към момента не виждаме." 
Бюджетът е 343 милиона за периода 2022-2026 година, но само за проучвания, свързани с геотермалната вода като 
средство за отопление, подчертава Кацарова. 
Водещите национални курорти трябва да могат да се възползват от финансиране за рехабилитация на съществуващата 
инфраструктура за използване на водите, твърди Сийка Кацарова, като се позовава на примера на Унгария. 
"Не смятам, че Исландия е нашият пример, а Унгария. Нашите води са с температура подобна на унгарските. В Унгария са 
заложили 230 милиона евро в програма, свързана с енергийна модернизация на техните общини с национално и местно 
значение, вече имат и обявени търгове, за да кандидатстват по тези програми." 
Важно е в Националния план за възстановяване и устойчивост да се включат политики, свързани с развитието на 
балнеодестинациите в България, изтъква Сийка Кацарова. 
Балнеодестинациите са много търсени във времената на Covid, затова трябва да се търси "вратичка" в Плана за 
възстановяване да се инвестира не само в нови проучвания, коментира Кацарова за предаването "Преди всички". 
"Не се инвестира в превенцията на хората. Балнеодестинациите са ключови за превенцията. Превенцията свършва с 
ваксините и вероятно прегледите. Не се ползва ресурсът, който България има." 
Министерството на здравеопазването е длъжник на българите, средствата за профилактика са много малко, обобщава 
Сийка Кацарова. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Договорът по проекта за тунел под Шипка се очаква да бъде подписан до края на април 
Договорът с изпълнителя на проекта за тунел под връх Шипка се очаква да бъде подписан до края на месеца. Това обяви 
в Габрово заместник-министърът на  регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. 
След сключване на договора с изпълнителя на проекта за тунел под връх Шипка, което се очаква до края на април, той ще 
има на разположение девет месеца за проектиране, а строителството се предвижда да започне следващата година, добави 
заместник-министър Иванова. 
От екипа на регионалното ведомство информираха още, че през 2022 година в Габровска област ще бъдат ремонтирани 
основно 154 километра от пътната мрежа. 
Тази година ще започне проектирането за основен ремонт на пътя Дряново - Велико Търново. 
Ще бъде открита и обществена поръчка за проектиране и ремонт на тунела "Дряновски манастир", за да може 
строителството на съоръжението да бъде изпълнено едновременно с ремонта на пътя. 
 
√ Кузман Илиев: Европа е зависима от Русия и Китай за критични стратегически ресурси 
Зеленият преход ни прави изключително зависими от нашите моментни геополитически противници, казва 
икономическият анализатор 
Интервю на Диана Дончева с Кузман Илиев 
"Ако се лишим от руския газ много рязко, без да сме готови за това и просто свалим картите пред нашите алтернативни 
доставчици, това, което ще се случи, е, че той ще поскъпне изключително много за нас." Това каза в интервю за 
БНР икономистът Кузман Илиев. 
Някои европейски държави са критично зависими от руските енергоносители, отбеляза Илиев. По думите му неслучайно 
германците са против енергийния пакет от санкции, защото ще влязат в много тежка рецесия. 
"Зависимостта им е 50%, повече от нас. В Австрия е над 80%, унгарците и повече. Тоест има една част от Европа, която не 
може просто с лека ръка да го спре, защото директно влиза в рецесия. А Германия влезе ли в рецесия, влизаме всички ние. 
Като воденичен камък ще ни повлече надолу." 
Според Кузман Илиев трябва да се организира "доста по-разумен" енергиен преход.  
В предаването "Преди всички" той очерта част от проблемите, пред които е изправена Европа: 
"Проблемът е на общоевропейско равнище. Така, както проспахме енергийната зависимост, която се оформи по 
отношение на Русия и в един момент, когато се разделиха геополитическите интереси и блокове, тази зависимост избуя, 
така сега забелязваме една още по-голяма зависимост на Европа и на България – зависимостта по отношение на 
критичните, стратегическите ресурси: редкоземни метали, минерали, изключително важни химически елементи, които в 
огромната част европейският континент внася от Китай. Тоест вече говорим за проблем, който касае ресурсната сигурност 
и индустриалния живот на европейската икономика и на българската в частност. Нещо, което е много подценявано в 
момента." 
Сега, за да отговорим на енергийното предизвикателство, ускоряваме т.нар. зелен преход към нисковъглеродна 
икономика, но индустриалните метали, които са ключови за всяко от тези решения, в голямата си част се внасят ако не от 
Русия, то от Китай или от юрисдикции, които комуникират добре и с двете държави от новия обособен източен блок, 
подчерта Кузман Илиев. 
По темата с "огромните масиви с батерии" икономистът поясни, че, "както и да го гледате, литият, който е ключов, трябва 
да дойде от Китай" и ако се тегли чертата, в един момент ще се окаже, че "този зелен преход ни прави изключително 
зависими от нашите моментни геополитически противници". 

https://bnr.bg/post/101633774
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Илиев се солидаризира с позицията на синдикатите, че Планът за възстановяване е "тежък провал". 
"На стратегическо равнище ние проспиваме ключови елементи, които могат да доведат до застрашаване на енергийната 
сигурност на България." 
Инфлацията е функция на това колко пари ще напечатат централните банки и до каква степен Европа ще продължи 
започналото през последните десетилетия енергийно сепуко, коментира Кузман Илиев.  
"Не може да решите проблема, без да установите причината, а причината е, че има много пари в системата. Не спрат ли 
да го правят, не вдигнат ли лихвите, не са ли готови да изпият горчивото хапче на многото фалити – защото всички 
задлъжняха страшно много заради евтиния кредит, който дават последните години изкуствено, парите ще продължават 
все повече и повече да ни заливат. 
Докато има такова наливане на пари на трилиони, докато има изключителен геноцид към рудодобив или към собствени 
залежи и ресурси, които да правят така, че да има достатъчно предлагане на енергоресурси, няма как да излезете от този 
омагьосан кръг."  
Палиативните мерки срещу инфлацията са толкова миниатюрни върху джоба на всеки българин, че е смехотворно дори 
да се коментират, заяви икономистът.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Хотелиери в Балчик са пред фалит, не са получили помощта за украински бежанци 
Хотелиери в Балчик са пред финансов фалит, след като и до момента не са получили помощта от 40 лв. от държавата. 
Собственици на места за настаняване в Белия град, бяха сред първите, отворили базите си за бягащите от войната 
украински граждани. Втори месец служителите им са без заплати, а сметките за ток трябва да бъдат платени до 20 април.   
Втори месец хотелите в Балчик, настанили повече от 1200 украински граждани, разчитат само на собствени средства, които 
са отдавна изчерпани, споделя управителят на хотел Пламен Козарев. 
"Накрая на месеца ще трябва да бъде преустановено електричеството в моя хотел, ще трябва да освободя персонала, да 
ги пусна в неплатена. Същевременно бежанците, по същия начин, ще трябва да им търся някъде място в други хотели при 
колеги." 
За плащане не чакат само сметките за ток, посочи друг управител на хотел Христо Желев. 
"Стана време да плащаме заплати на персонала, имаме разходи към доставчици още непокрити доста, пране, 
консумативи, въобще са хиляди неща." 
Христо Желев е кандидатствал за кредит, други негови колеги също търсят вариант да намерят средства. Заради 
забавянето на плащането хотелиери са започнали да отказват да настаняват повече украински граждани, допълва Христо 
Желев. 
 
√ Любомир Кючуков: Евентуално избиране на Льо Пен може да означава Фрекзит отвътре 
"Би се образувало силно националистическо ядро вътре в Съюза – около Франция, Полша и Унгария" 
Интервю на Диана Дончева с Любомир Кючуков 
Позициите на френския президент Еманюел Макрон в момента изглеждат по-слаби от тези преди 5 години, вторият тур на 
изборите във Франция може да се превърне в референдум "за" и "срещу" Макрон. Това мнение изрази пред БНР Любомир 
Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. 
Макар да имаме същите кандидати на балотажа като преди 5 години, условията са доста различни – има война, кризи в 
Европа, несигурност, каза Кючюков. 
На първия тур наблюдавахме избор между страха и гнева, отбеляза Кючуков. 
"Гняв спрямо отминалото президентство на технократа Макрон, обвиняван, че е социално безчувствен президент на 
богатите и страх от евентуалното бъдещо президентство на крайнодясната Марин льо Пен, но в известна степен и от 
Макрон, от неговата социална безчувственост. Така че вероятно вотът ще бъде не "за", а "против". 
Според Кючуков Льо Пен до известна степен е била подпомогната от крайнодесния Земур, който, "заставайки по-вдясно 
от нея, я центрира". 
Състезанието на първия тур беше между трима, защото радикално левият Меланшон застана съвсем близо до Льо Пен, 
посочи още Любомир Кючуков. 
Наблюдаваме преформатиране на френската политическа система – унищожаване и абсорбиране от Макрон на левия и 
десния център и търсене на по-радикални алтернативи, смята Кючуков. 
Ще бъде изключително трудно да се получи енергийна независимост на ЕС от Русия, прогнозира Любомир Кючуков в 
предаването "Преди всички". 
"Това буквално "разкачване" между ЕС и Русия, при това не само в сферата на енергетиката. Тече като цяло процес на 
цялостно икономическо, дори политическо разделение на европейската тъкан – икономическа и политическа, от Русия." 
Едно от най-големите опасения в Брюксел е, че евентуалното избиране на Льо Пен за президент може да означава Фрекзит 
отвътре, заяви той. 
"Тоест оставане на Франция в Европейския съюз, но парализиране на неговата дейност и преформатирането му в съюз на 
нациите." 
По думите му в съдържателен план предложенията на Льо Пен "на практика елиминират основите на ЕС и договорите, с 
които той е създаден". 
Евроскептицизмът на Льо Пен е преди всичко френски национализъм, който обаче може да блокира Европейския съюз, 
смята анализаторът.  
"Чрез добавянето на Франция, евентуално, към защитниците на тезата за Европа на нациите, би се образувало силно 
националистическо ядро вътре в Съюза – около Франция, Полша и Унгария." 

https://bnr.bg/post/101633741
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България е в изолация в ЕС по темата за РСМ, няма разбиране за позициите ни, каза Любомир Кючуков. 
"България блокира общоевропейска политика, тя не блокира само началото на преговорите с РСМ." 
Според Кючуков България на практика е направила "огромна услуга на македонизма" и е създала "много сериозни 
антибългарски настроения в РСМ, точно обратното на това, което се стреми да постигне". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Френската инфлация през март достигна най-високо ниво от края на 1985 г. 
Годишната инфлация във Франция нарасна през март с 4,5% след повишение с 3,6% през февруари, достигайки най-високо 
ниво от декември 1985 г. Индексът на потребителски цени (CPI) на месечна база нарасна през март с 1,4%. 
Ускоряването на инфлацията е в резултат най-вече на силното повишаване на енергийните цени с 29,2% след тяхно 
повишение с 21,1% месец по-рано, като петролните продукти поскъпнаха с 43,5%, дизелът - с 43,6%, петролът - с 30,5%, а 
течните горива - с цели 84 на сто. 
През март повишение с 6% отбеляза цената на електричеството, а газът поскъпна с 41,3%, но след ръст с 47,1% през 
февруари, докато цените на храните се повишиха с 2,9%, а на услугите - с 2,3 на сто спрямо година по-рано. 
Хармонизираната инфлация във Франция пък се повиши спрямо март 2021 г. с 5,1 на сто. 
 

Графика на индекса на потребителските цени (CPI) на годишна база 

 
 

√ Германия инвестира 3 млрд. евро за придобиване на плаващи терминали за втечнен газ 
Германия отделя близо 3 милиарда евро за придобиване на плаващи терминали за втечнен природен газ. 
"Зависимостта ни от руските енергийни доставки трябва да бъде намалена бързо и устойчиво," обясни финансовият 
министър Кристиан Линднер. 
През последните години Германия внася 55 процента от природния си газ по тръби от Русия. 
През първото тримесечие на 2022-ра тези проценти бяха сведени на 40, благодарение на по-голям по обем внос от 
Нидерландия, Норвегия и доставчици на втечнен газ, но липсата на собствени терминали принуждава Берлин да внася 
втечнен газ през други европейски държави, които разполагат с такива, отбелязва АФП. 
Според досегашните разчети на правителството не е реалистично Германия да се справи без руски газ преди средата на 
2024 година. 
 
√ Проучване на ЕЦБ: Инфлационен скок и по-слаб икономически растеж заради войната в Украйна 
Инфлацията в еврозоната ще се повиши през настоящата година много по-силно от досега очакваното, или с цели 6%, 
преди да се забави към 2,4% през 2023 г. В същото време икономиката на еврозоната ще нарасне с едва 2,9% през 2022 г. 
при предишна прогноза за експанзия от 4,2 на сто. 
Това показва резултатите от публикувано в петък на сайта на Европейската централна банка последно тримесечно 
проучване сред водещи външни експерти (SPF - Survey of Professional Forecasters), които цитират войната в Украйна като 
основна причина за техните силно ревизирани макроикономически прогнози. 
Проучването е факт само ден, след като на заседание в четвъртък ЕЦБ запази досегашната си парична и лихвена политика 
непроменена. 
В проучването на ЕЦБ сред професионални анализатори за второто тримесечие на 2022 г. респондентите преразгледаха 
очакванията си за инфлация за 2022 и 2023 г. нагоре, съответно до 6,0% и 2,4% при техни предишния очаквания за инфлация 
съответно от 3% през тази и от 1,8% през следващата година. Очакванията им за 2024 г. бяха неревизирани на ниво от 1,9%. 
Що се отнася до краткосрочните перспективи, респондентите смятат, че високата инфлация се определя основно от 
факторите, свързани с покачване на разходите, а не на такива, свързани с повишаване на търсенето. Те смятат, че 
конфликтът в Украйна отново е разпалил и е засили възходящия натиска върху цените, който преди руската военна инвазия 
беше започнал да показва признаци на достигнат връх. 
Очакванията им за по-дългосрочната инфлация към 2026 г. възлизат на 2,1% - слаба възходяща ревизия от 2% при 
предишното аналогични проучване. 

https://bnr.bg/post/101633703
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По отношение на растежа на БВП, очакванията на анкетираните от ЕЦБ анализатори бяха ревизирани надолу за 2022 (от 
4,2% до 2,9%) и за 2023 г. (от 2,7% до 2,3%) и леко нагоре за 2024 г. (от 1,7% на 1,8%), но остават през всичките близки 
години над дългосрочните очаквания за растежа, които бяха незначително понижение до 1,4%. 
Профилът на очаквания растеж на тримесечна база през 2022 г. също беше ревизиран надолу, по-специално за второто 
тримесечие (от 1,0% на 0,5%), като около 25% от респондентите, участвали в проучването, дори очакват поне едно 
тримесечие на отрицателен растеж през настоящата година, а едва 4% прогнозират техническа рецесия (две 
последователни тримесечия на отрицателен икономически растеж). 
Независимо от низходяща ревизия на прогнозирания БВП, очакванията за равнището на безработица бяха ревизирани 
допълнително в посока надолу с между 0,1 и 0,3 процентни пункта за тази, следващата и за 2024 г., както и по-
дългосрочната прогноза до 2026 г. Анкетираните очакват нивото на безработица да намалее от 6,9% през 2022 г. до 6,6% 
до 2026 г., достигайки най-ниско ниво от 15 години насам. 
 

Макроикономически прогнози на анкетирани от ЕЦБ професионални анализатори 

 
 
√ Британски компании с договори за 300 млн. паунда с Русия въпреки санкциите 
Стотици милиони паунда на британските данъкоплатци са в ръцете на компании, които продължават да оперират в Русия, 
пише вестник „Индипендънт“. 
Правителството дори е подписало сделки за милиони с тези компании по време на вече започналата война в Украйна, 
разкрива изданието. 
Великобритания има действащи договори на стойност около 300 милиона паунда с 15 мултинационални компании, които 
продължават да правят бизнес с Русия, показва анализ на „Индипендънт“. 
Министрите са били призовани да прекъснат връзките си с тези фирми и да прекратят договорите. 
Повече от 600 компании се изтеглиха от Русия от началото на войната, но 214 запазиха икономическото си присъствие в 
страната, показва пък проучване на Университета в Йейл. 
Джак Лоу, който е сътрудник по програмата "Русия и Евразия" към Чатъм хаус, е цитиран от "Индипендънт" да казва, че 
"тези компании на практика убиват ефекта от санкциите и подкопават единния отговор на Запада на войната". 
Украинската депутатка Леся Василенко предупреждава, че "тези 15 компании, все още действащи в Русия и получаващи 
британски пари, непряко финансират военната машина на Владимир Путин". 
Еко и кои са споменатите 15 компании, регистрирани във Великобритания - Amgen, Bureau Veritas, Cipla, Cloudfare, EDF, 
Engie, Gideon Richter, HiPP, Legrand, Lenovo, Orano, Pilkington, Signify, ThyssenKrupp и Veolia. 
Някои от тези компании дори са подписали договори по време на войната,. Например, Министерството на отбраната  е 
възложило договор на британския клон на френския доставчик на газ и електричество EDF на стойност близо 8 милиона 
паунда на 23 март. 
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√ Зеленски смята, че Русия иска да унищожи Донбас, зове за още санкции 
Президентът Володимир Зеленски обвини руските войски, че искат да унищожат Донбас, както и че извършват изтезания 
и отвличания в Южна Украйна, като призова света да реагира. 
Планираната руска офанзива в Източна Украйна "ще започне в близко бъдеще", предупреди президентът Зеленски. Той 
обвини руските войски, че отвличат представители на местните власти и че хуманитарната помощ се краде, заради което 
има глад. 
В окупираните части на Херсонска и Запорожка области "руснаците създават сепаратистки държави и въвеждат руската 
валута - рублата", каза още Зеленски, като отново призова за нови санкции срещу Русия, включително върху целия й банков 
сектор и петролната индустрия. 
Зеленски беше категоричен, че няма да отстъпи никакви територии в Донбас в замяна на мир и че няма никакви гаранции, 
че Русия няма отново да нападне столицата Киев. 
Местните власти съобщиха за нови цивилни жертви на руски обстрел по Харков. Ракетни нападения има и срещу Николаев. 
Външният министър Дмитро Кулеба заяви, че руснаците се готвят да сравнят Мариупол със земята и предупреди, че това 
може да се окаже край на всякакви преговори за уреждане на конфликта: 
"След Буча стана изключително трудно да продължим разговорите с руснаците. Както спомена президентът Зеленски, и 
Мариупол може да се окаже червена линия." 
Украинските войници в Мариупол ще се бият докрай, заяви премиерът Денис Шмигал часове след изтичането на 
ултиматума, поставен от руското командване на защитниците на азовското пристанище. Той призова за финансова помощ 
поради хуманитарното бедствие. 
Украйна преговаря с Международния валутен фонд за финансовата си стабилност и следвоенното си възстановяване. 
"Ясни планове" за това са били изложени в разговор на президента Зеленски с управляващия директор на Фонда 
Кристалина Георгиева, която в Туитър  посочи, че подкрепата е важна за полагането на основите за възстановяването на 
модерна и конкурентоспособна Украйна. 
Стана ясно също, че Украйна ще поиска от фонда и страните от Г-7 50 млрд. долара за покриване на свързания с войната 
дефицит. 
Дефолт на Русия може да се превърне в дефолт на Европа, твърди Дмитрий Медведев, заместник-председател на съвета 
за сигурност на Руската федерация и бивш президент. 
Медведев коментира в своя канал в Телеграм твърдението на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, че 
в резултат на западните санкции е само въпрос на време кога Русия ще се окаже неспособна да изплаща задълженията си 
към кредиторите. 
 
√ Киев е попълнил въпросника за членство в ЕС 
Украйна е попълнила въпросника за присъединяването към ЕС, съобщи Игор Жовква, заместник-началник на кабинета на 
президента Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 
По време на посещението си в Киев на 8 април председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен връчи на 
президента Зеленски въпросника, след чието попълване Еврокомисията ще може да препоръча на Съвета на Евросъюза 
да започне обсъждане на евентуално начало на преговорите за присъединяване на Украйна към общността. 
Очакваме препоръката да бъде позитивна и тогава топката ще бъде в полето на държавите членки на Евросъюза, 
допълниха от президентската канцелария в Киев с уточнението, че Украйна очаква да получи статута на кандидат за 
еврочленство през юни по време на срещата на Европейския съвет. 
"След това ние ще трябва да започнем преговорите за присъединяване. И след като веднъж започнем тези преговори, вече 
ще можем да говорим за пълноправно членство в ЕС", посочи още Жовква. 
На 8 април Фон дер Лайен каза, че "няма както обикновено да отнеме години, а само седмици, за да се стигне до становище 
по процедурата". 
 
√ Вучич смята санкциите за аморални, затова не ги въвежда срещу Русия 
Сръбският президент Александър Вучич обяви, че смята всякакви санкции за "аморални и безсмислени", заради което 
страната му не се е присъединила към, както той ги определя, антируските ограничителни мерки, предаде БТА. 
"Ако въведа санкции спрямо Русия, ще получа всякакви награди и ще се превърна в най-добрия демократ. Но е аморално 
да се въвеждат санкции. А и Русия винаги ни е подкрепяла по въпроса за териториалната цялост", каза Вучич пред 
телевизия "Пинк". 
Сръбският президент е казвал и преди, че Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да въвежда 
санкции против Русия. 
Вучич също така обяви, че страната му прекратява всички военни и полицейски учения с чуждестранните партньори. 
Той беше казал, че Сърбия смята и Русия, и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се, както и че е готова 
да окаже хуманитарна помощ на Киев. 
 
√ Спад на руското петролно производство със 7,5% досега през април 
Производството на петрол в Русия продължава да се понижава и през април, намалявайки със 7,5% през първата половина 
на месеца спрямо март, съобщи в петък агенция Интерфакс, цитирайки източник, запознат с данните. 
Добивът на петрол се намира под натиск на фона на западните санкции заради военната инвазия на Русия в Украйна. 
Агенция Интерфакс също така съобщи, че добивът на руски нефт и газов кондензат е бил средно 1,392 милиона тона на 
ден през първите две седмици на април, което представлява спад със 7,45% (или 112 хил. тона) спрямо същия период през 
март. 
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През първите дни на април среднодневната продукция е намаляла с 4% спрямо март. След публикуването на тези данни 
вицепремиерът Александър Новак прогнозира, че до края на април производството на петрол в Руската федерация ще 
намалее с 4 до 5%. 
Според източника на Интерфакс петролните компании са намалили производството с 8,6% до 1,084 хил. тона на ден, а 
операторите на т.нар. "Споразумения за споделяне на продукция"  - с 3%, до 43 хил. тона на ден. "Споразуменията за 
споделяне на продукция" или договорите за споделяне на продукция са общ вид договор, подписан между правителство 
и компания за извличане на ресурси, относно това каква част от ресурса, извлечен от всяка страна, ще получи. 
Други ползватели на земните недра, сред които регистрира и производството на газов кондензат от "Газпром", също 
намалиха производството си с 3% до 245 000 тона на ден. 
Съгласно условията на споразумението във формата "ОПЕК +", Русия може да произвежда петрол през април в размер на 
10,436 милиона барела на ден, но през първата половина на април добивът е бил почти с 1,2 милиона барела дневно под 
разрешеното ниво. 
 
√ Централната банка на Русия разреши на банките да продават валута в брой 
Централната банка на Русия от днес възстанови възможността банките да продават валута в брой, предаде ТАСС. 
Както по-рано съобщи регулаторът, до 9 септември банките ще могат да продават на гражданите валутата, получена от 
касите на финансовите институции от 9 април. 
Централната банка въведе временна процедура за валутни операции на 9 март, тя е валидна до 9 септември. Регулаторът 
обяви смекчаване на временната заповед на 8 април. 
В допълнение към възобновяването на възможността банките да продават валута в брой, гражданите, които са открили 
сметки или депозити в чуждестранна валута преди 9 март и които все още не са надхвърлили установения лимит за 
получаване на пари от своите сметки, имат право да получават пари в брой не само в долари, но и в евро от 11 април.  
В същото време общият лимит за теглене на чуждестранна валута от сметките на гражданите остава $10 000 или 
равностойността им в евро. 
 
√ Русия отлага дискусията за национализация на чуждестранни фирми 
Не се очаква преди месец май руският парламент да започне дискусия по закон, чрез който да се национализират активите 
на чуждестранни компании, съобщава в петък руският вестник "Ведомости". 
Редица западни компании временно или изцяло спряха дейността си в Русия след инвазията на страната в Украйна в края 
на февруари, което накара Москва да заплаши с експроприация, ако тези чужди компании не възобновят работата си в 
страната до 1-ви май. 
Според проектозакон, внесен преди това от управляващата партия "Единна Русия", западните компании ще могат да си 
върнат владението върху активите си веднага, след като възобновят дейността си в Русия, докато национализацията ще се 
прилага само в изключителни случаи. 
 
√ По-силен от очакваното растеж на БВП на Китай в началото на годината, но при по-мрачни перспективи 
Войната в Украйна и Covid локдауните в Китай обаче рискуват рязко забавяне на втората по сила световна икономика 
Китайската икономика нарасна през първото тримесечие по-силно от очакваното, но има риск от рязко забавяне на 
растежа през следващите месеци с оглед на въведените строги ограничения и локдауни за борба с коронавирусната 
инфекция в редица големи градове и региони на страната и в резултат на войната в Украйна. 
Брутният вътрешен продукт се повиши през периода януари - март с 4,8% на годишна база при очаквания за по-сдържан 
растеж с 4,4% и експанзия на китайската икономика с 4% през последното тримесечие на 2021 г. 
Спрямо предходното тримесечие БВП се повиши с 1,3% при очаквания за растеж с 0,6% и след нарастване с 1,5% през 
четвъртото тримесечие на миналата година. 
Въпреки по-доброто от очакваното представяне на втората по сила световна икономика, има сигнали за рязко забавяне на 
икономическата активност през март в резултат на рязко ограничаване на свиването в резултат на серията Covid локдауни, 
включително в китайския мегаполис Шанхай. 
Повишените глобални рискове заради войната в Украйна, строгите противопандемични мерки в Китай и слабият пазар на 
имоти вероятно ще ограничат икономическия растеж, а някои икономисти виждат дори увеличаване на рисковете от 
икономическа рецесия. 
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Графика на БВП на Китай (спрямо година по-рано) 

 
 
Индикациите за рязко забавяне на водещата азиатска икономика се виждат от оповестените също днес данни за 
продажбите на дребно, индустриалното производство и дълготрайните инвестиции през миналия месец. 
Индустриалното производство нарасна през март с 5%спрямо годината по-рано  след повишение със 7,5% през февруари, 
като през първото тримесечие то се повиши с 4,5%, но след растеж със 7,5% през периода януари - февруари. 
В същото време въведената поредица от локдауни заради коронавирусната вълна в страната доведе до свиване на 
продажбите на дребно през март с 3,5% на годишна база след скок с 6,7% през февруари, като от началото на годината 
растежът на търговията на дребно се забави до 3,27% от 6,72% през първите два месеца на 2022 г. 
Растежът на дълготрайните инвестиции в Китай пък се забави през първото тримесечие до 9,3% от 12,2% през периода 
януари - февруари. 
Нивото на безработица пък скочи през март до 5,8% от 5,5% през февруари, достигайки най-високо ниво от май 2020 г. 
Важните икономически показатели за март бяха повлияни от локдауните в различни райони на страната и най-вече в 
Шанхай. Това е най-големият град в Китай и централен двигател на икономиката на страната. 
Националното статистическо бюро на Китай призна за трудностите, пред които е била изправена икономиката през 
миналия месец. 
"Трябва да сме наясно, че с все по-сложната и несигурна вътрешна и международна среда, икономическото развитие е 
изправено пред значителни трудности и предизвикателства", отбелязаха от официалната статистика и добавиха: 
"Трябва да координираме усилията за превенция и контрол на Covid-19 и икономическото и социално развитие, да 
направим икономическата стабилност наш основен приоритет и да преследваме напредък, като същевременно 
гарантираме стабилност, както и да поставим задачата за осигуряване на стабилен растеж на още по-видна позиция" 
Анализаторите обаче посочват, че данните за април вероятно ще бъдат още по-лоши, тъй като се проточва във времето 
локдаунда на китайския търговски център в лицето на Шанхай и на редица други региони. 
 
Икономически живот 
 
√ МВФ ни препоръчва реформа на плоския данък и спиране ковид помощите за бизнеса 
Поредната мисия на Международния валутен фонд, посетила България между 5 и 15 април за консултации, отправи 
няколко финални препоръки към институциите ни. 
В контекста на кризата от ковид пандемията, последвана от войната в Украйна, МВФ изтъква, че фискалната политика 
трябва да продължи да предоставя адекватна здравна и икономическа подкрепа, да отговаря на исканията, произтичащи 
от войната, и да планира неизвестното, като същевременно избягва увеличаването на инфлационния натиск. 
На този фон политиките трябва да се справят и с дългогодишните структурни предизвикателства, особено повишаването 
на жизнения стандарт, намаляването на неравенствата и подкрепата на зеления преход. Предвид присъединяването към 
еврозоната политиките, които помагат за насърчаване на сближаването на доходите с партньорите от ЕС, са още по-важни, 
подчертават от фонда. 
От фонда препоръчват преглед на данъчната система за увеличаване на приходите и преразпределението. Препоръчва се 
реформа на плоския данък върху доходите на физическите лица, което може да помогне за създаването на фискално 
пространство и за намаляване на неравенствата. 
От МВФ са категорични, че временното намаляване на ставките на ДДС за избрани артикули, въведено като мярка за 
подкрепа на COVID, трябва да бъде преустановено, тъй като е нецелево и регресивно. 
Мисията препоръчва и постепенното премахване на схемата за задържане на работни места „60/40“, която е изиграла 
ключова роля по време на ковидкризата, но „изглежда вече не е необходима“. 
В тоя ред на мисли МВФ приема, че субсидиите за електроенергия за компаниите и временните тавани на цените на 
енергията на дребно са помогнали за смекчаване на въздействието на високите цени. 
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Подкрепата обаче може да бъде коригирана чрез постепенно изместване на тези съществуващи механизми към пряка 
подкрепа към домакинствата, които се нуждаят от нея. Макар че това би запазило достъпността на енергията, би било по-
справедливо, ще помогне за намаляване на фискалните разходи и ще насърчи енергийната ефективност, изтъкват от 
фонда. 
Тези предложения са в контекста на препоръката за гъвкава фискална политика, предвид голямата несигурност, но някои 
промени вече са препоръчителни при средногодишния ревизия на бюджета. 
Фондът е съгласен, че приетият през февруари бюджет за 2022 г. ще доведе до фискален дефицит от около 3 процента от 
БВП, като тази политическа позиция постига разумен баланс между подкрепата за възстановяването пред насрещните 
ветрове от войната в Украйна и неподхранването на инфлационния натиск. 
Обръща се внимание обаче, че към планираното средногодишно преразглеждане на бюджета трябва да се подходи 
гъвкаво, тъй като могат да се появят нови нужди и приоритети и да се материализират рискове. Това може да наложи 
промяна на приоритетите и евентуално по-свободна фискална позиция от планираната в момента, за което ниското ниво 
на публичния дълг би осигурило пространство. 
Коментира се, също така, че преориентацията на настоящия бюджет към повече публични инвестиции е добре дошла, но 
размерът на планираното увеличение от миналата година може да противоречи на капацитета за усвояване. Новите 
проекти може да се наложи да се въвеждат поетапно. 
„Обратно, номиналното замразяване на заплатите, което е заложено в текущия бюджет, може вече да не е 
желателно при висока инфлация. В по-широк план, политиката на заплатите трябва да се основава на цялостен 
преглед на заплатите и заетостта в публичния сектор“, коментират от МВФ. 
Фондът приветства фокуса на правителството върху подобряването на управлението и справянето с корупцията, което е 
„от съществено значение и е добре дошъл“. 
Всъщност подобряването на ефективността на съдебната власт и съдебната независимост и отчетност, заедно с 
укрепването на правната рамка за борба с корупцията, може да изиграе важна роля за повишаване на етичните стандарти, 
укрепване на върховенството на закона и насърчаване на по-приобщаващ растеж, подчертава мисията. 
В заключение от фонда изтъкват, че усилията за използване на цифровите технологии и насърчаване на иновациите могат 
да помогнат за повишаване на икономическия потенциал. „Преодоляването на пропуските в дигиталните умения, 
инвестирането в цифрова инфраструктура и насърчаването на екосистема от дигитални стартиращи фирми са 
ключови приоритети за подобряване на интеграцията на цифровите технологии в бизнес моделите на фирмите и 
повишаване на производителността. Текущите реформи в тези области, както и плановете за насърчаване на по-
иновативна икономика, включително чрез по-тесни връзки между академичните среди и предприятията, са добре 
дошли“, коментира още мисията на МВФ. 
 
√ Брюксел мисли "умни механизми" за петролно ембарго на Русия 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е съобщила, че Брюксел обсъжда шести пакет санкции 
срещу Русия, включващи ограничения срещу Сбербанк и енергетичния сектор, пише Tagesschau, цитиран от The Insider. 
По думите й ЕК разработва „умни механизми“, които ще позволят в бъдеще да се наложат ограничения и по отношение на 
руския нефт. Припомняме, Старият континет е сериозно зависим от руските петролни доставки, а от друга страна ембарго 
би повишило неимоверно цената на петрола на световните пазари. Страните от ОПЕК вече предупредиха, че не биха могли 
да компенсират изваждането на руското производство от пазара. 
Фон дер Лайен опровергава това, че Германия пречи на въвеждането на санкции срещу Русия. „Германия одобри всички 
досегашни пет пакета мерки в рамките на 48 часа. Никога по-рано ЕС не е действал толкова сплотено и енергично, 
както сега. Германия изигра своята роя за това“, изтъква председателят на ЕК. 
Тя прогнозира, че наложените до момента мерки вече дават ефект. „Санкциите всеки ден проникват все по-дълбоко в 
руската икономика. Експортът в Русия е намалял със 70%, брутният вътрешен продукт е спаднал с 11 процента. 
Дефолтът на Русия е въпрос на време“, подчертава фон дер Лайен. 
DW пък цитира думите й, че чрез тази война Путин унищожава собствената си страна и бъдещето на народа. 
 
√ Рецесия в Европа при спиране на руските газови доставки 
Германски икономисти прогнозират рецесия в най-голямата икономика в Европа, ако доставките на руски газ спрат, като 
ефектът може да се разпространи из континента, съобщава в свой репортаж CNBC. 
В своята двугодишна Съвместна икономическа прогноза, публикувана тези дни, петте най-големи икономически 
институции в Германия рязко намалиха прогнозите си за брутния вътрешен продукт, тъй като войната в Украйна забавя 
възстановяването от Covid-19. 
RWI в Есен, DIW в Берлин, Институтът Ifo в Мюнхен, IfW в Кил и IWH в Хале очакват германският БВП да нарасне с 2,7% през 
2022 г. и 3,1% през 2023 г., ако се приеме, че няма да има по-нататъшна икономическа ескалация, свързани с войната в 
Украйна и доставките на газ към Европа от Русия продължават. Преди това институтите прогнозираха ръст от 4,8% през 
2022 г. 
Припомня се, че ЕС планира да забрани вноса на руски въглища и работи по петролно и газово ембарго. Очаква се обаче 
подобен ход да има тежки икономически последици и за двете страни. Германия е доставила 58,9% от своя природен газ 
от Русия през 2020 г., според Европейската статистическа агенция. 
В случай на пълно спиране на руските енергийни доставки, германските институти прогнозират кумулативна загуба през 
тази и следващата година от около 220 милиарда евро, което се равнява на над 6,5% от годишното икономическо 
производство. Това ще доведе до ръст от едва 1,9% тази година и свиване от 2,2% през 2023 г. 
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Според Джералдин Сундстрьом, портфолио мениджър в PIMCO, цитирана от CNBC, рискът от рецесия в Европа е много по-
голям от този в САЩ в настоящия етап. 
„Европейската икономика не е в същата силна позиция като американската и потенциалната индустриална рецесия 
може да бъде на прага на Европа, в зависимост от прекъсването на конфликта, от това, което със сигурност се 
случва в Азия, а ние видяхме – особено в автомобилния сектор – редица фабрики трябваше да бъдат затворени поради 
липса на части и това отново доведе до отпуск за някои работници в Германия“, казва Сундстрьом. 
По думите й, Европа също е изправена пред много сериозен шок в предлагането, както и инфлационен шок и ако не друго, 
ЕЦБ изглежда е по-склонна да нормализира политиката, въпреки факта, че рискът от рецесия в Европа е много по-голям, 
отколкото в САЩ. 
„Ако доставките на газ бъдат прекратени, германската икономика ще претърпи остра рецесия. По отношение на 
икономическата политика тогава би било важно да се подкрепят пазарните производствени структури, без да се 
спира структурната промяна“, коментира Стефан Кутс, вицепрезидент и директор на научните изследвания за бизнес 
циклите и растежа в Института в Кил. 
Кутс съветва правителствата да избягват предоставянето на „лошо насочени трансфери“, за да смекчат по-високите цени 
на енергията. 
„Ако подобни схеми за подкрепа се раздават на широк фронт, това допълнително ще засили инфлацията и ще 
подкопае важния сигнален ефект от по-високите цени на енергията. Това от своя страна изостря проблемите на 
домакинствата с ниски доходи и увеличава общите икономически разходи“, посочва още той. 
Европейската централна банка е изправена пред уникалното противоречиво предизвикателство да овладее рекордно 
високата инфлация, без да спре вече отслабващия икономически растеж, който вероятно ще бъде допълнително засегнат 
от шока в предлагането, докато войната в Украйна продължава. 
Инфлацията в еврозоната достигна 7,5% за март на годишна база, според Евростат, а германските институти прогнозират 
средна стойност за цялата година през 2022 г. от 6,1%, най-високото ниво от 40 години. 
В случай на прекъсване на доставките на енергия, те прогнозират увеличение до следвоенния рекорден връх от 7,3%. 
Прогнозираният процент от 2,8% за следващата година също ще остане доста над средния и ще се повиши до 5% в случай 
на енергийна блокада, се казва в доклада. 
„Пакетите от правителствени стимули по време на пандемията вече имаха инфлационен ефект. Увеличаването на 
цените на критичните енергийни стоки след руската инвазия допълнително подхранва натиска за повишаване на 
цените“, изтъква още Стефан Кутс. 
 
√ Украйна спря временно износа на селскостопански стоки 
Държавната железопътна компания на Украйна е ограничила временно транспортирането на някои селскостопански стоки 
през граничните пунктове за Полша и Румъния, съобщава консултантската агенция APK-Inform, цитирана от Ройтерс. Няма 
информация за причината за тези ограничения. 
Изтъква се, че Украйна, която е основен земеделски производител, изнася повечето от стоките си през морски пристанища, 
но след нахлуването на Русия е принудена да използва за експорта жп транспорт през западната си граница. 
APK-Inform уточнява, че ограниченията за движението на стоки за Полша през Ягодин са въведени от 16 до 18 април. 
Засегнато е транспортирането на зърнени и маслодайни култури и други хранителни продукти през Изов до полските 
градове Хрубешев и Славков. 
От 16 април до следващо нареждане има ограничения за износа на зърно и семена за Румъния през ГКПП Дяково и Вадул-
Сирет, става от консултацията. 
Украинският министър на земеделието Микола Солски заяви през седмицата, че основната задача на министерството е да 
намери алтернативни начини за износ на украинско зърно. Страната разполага с милиони тонове различни стоки, налични 
за износ. 
По думите на Солски 1,25 милиона тона зърно и маслодайни семена са били на търговски кораби, блокирани в украинските 
морски пристанища и скоро състоянието им може да се влоши. 
Ройтерс отбелязва, че преди войната Украйна е изнасяла до 6 милиона тона зърно и маслодайни семена на месец. През 
март износът спадна до 200 000 тона. 
 
√ Бъдещето на ядрената енергетика без (почти) радиоактивни отпадъци 
Ядрената енергия дава своя принос в борбата срещу климатичното затопляне. Поради това тя възвръща доброто си име 
навсякъде по света. Новите технологии би трябвало да позволят да се ограничи производството на радиоактивни 
отпадъци. 
След като направи масирана кампания за ваксинирането, Бил Гейтс започва битка срещу климатичното затопляне. В 
последното си произведение „Климатът: как да избегнем катастрофата“ той се изявява като страстен защитник на ядрената 
енергетика. „Това е единственият източник без въглерод, който може да осигури снабдяване с енергия по надежден 
начин“, твърди създателят на Майкрософт. И той смята, че ще може да го докаже. Неговата компания за ядрена енергия 
TerraPower ще изгради демострационна централа на терена на бивша ТЕЦ на въглища в щата Уайоминг. В нея ще бъде 
пуснат в действие малкият реактор Natrium с мощност 350 MW. 
Той се охлажда с натрий, елемент, който понася много по-високи температури, отколкото водата, която обичайно се 
използва. Това позволява да се опрости конструкцията и да се намали стойността на един реактор до 1 млрд. евро, според 
TerraPower. Нещо повече, горивният цикъл ще бъде много по-ефикасен и ще съкрати с две трети (на един мегават) 
количеството произведени радиоактивни отпадъци в сравнение с големите реактори. Предвижда се пускането му в 
експлоатация да стане през 2027 година. 



14 

 

Ядрената енергетика все още има множество критици и разделя европейските страни. Но се наблюдава постепенно 
завръщане на доверието в нея и то не само при Бил Гейтс. Емануел Макрон иска да започне изграждането на 6 
мегареактора от типа ERP. Брюксел смята, че ядрената енергетика е екологична и е готов да ѝ отпусне изгодно 
финансиране. В момента в Китай 18 АЕЦ са в процес на изграждане. Според Международната агенция за атомна енерегия 
(МААЕ) до 2050 г. инсталираните мощности могат да се удвоят и да достигнат 792 GW, което представлява 12% от световния 
енергиен микс (срещу 10,2% днес). Тиери Бретон, европейски комисар по вътрешния пазар, смята от своя страна, че до 
2050 г. ЕС трябва да инвестира 500 млрд. евро в новото поколение ядрени централи. 
Според привържениците ѝ, ядрената енергетика ще бъде незаобиколим фактор за ограничиването на глобалното 
затопляне до 1,50. Емисиите ѝ на СО2 са почти нулеви и тя има предимството да бъде „управляема“ за разлика от 
слънчевата или вятърната. „Енергийният преход няма да стане без атома. Обновяемите източници няма да бъдат 
достатъчни“, твърди Валери Фодон, председател на Френското дружество за ядрена енергия (SFEN), което обединява 
основните действащи лица в отрасъла. 
Развитието на ядрената енергетика е свързано с въвеждането на радикални нововъденеия, които трябва да разрешат двата 
основни проблема пред нея: нарастващите разходи и управлението на радиоактивните отпадъци. Инцидентът във 
Фукушима през март 2011 г. принуди властите да засилят мерките за сигурност, което доведе до удължаване срока на 
строителството на централите. Сега са необходими 10 години, а за реакторите трето поколение ERP и повече, което е 
двойно отколкото през 90-те години. Конкурентноспособността на ядрената енергетика се подкопава от високите разходи 
за производството ѝ. През 2020 г. средната цена на електроенергията от АЕЦ е 69$ за MW/h, което е повече от соларните 
и ветрогенераторните паркове – съответно 50$  и 56$ MW/h, според Международната агенция по енергетика (МАЕ). Остава 
нерешен и проблемът с неутрализирането на отработените отпадъци, като една малка част от тях остават радиоактивни в 
продължение на стотици хиляди години. 
Като изключим един американски център, предназначен за армията, няма пуснато в експлоатация нито едно друго депо 
за съхранение на високо радиоактивни отпадъци. Във Финландия през 2025 г. трябва да бъде открито едно такова, в 
проектна фаза са две – в Швеция и във Франция. Докато чакаме, сегашните възможности за депониране на отпадъците не 
са неограничени, като например в заводите Орано в Хага, където нивото на пренасителност ще бъде достигнато през 2030 
година. 
За ограничаване на разходите и рисковете много страни се надяват да могат да въведат в експлоатация до края на 
десетилетието SMR (малки модулни реактори). Това представлява малък вариант на сегашните централи, които ще имат 
мощност между 30 и 300 MW. Според много експерти тези централи ще могат да произвеждат 10% от атомната енергия 
през 2040 г., като ще заемат мястото на централите на въглище и ще могат да захранват заводи за опресняване 
(обезсоляване) на водата и за производство на водород. Това е в някаква степен гъвкава ядрена енергетика. SMR няма да 
решат проблема с отпадъците, но ще бъдат по-безопасни. Изграждането им ще отнеме по-малко от три години. „Те ще се 
състоят от стандартни модули, произведени в заводи и ще бъдат сглобяване като Лего“, твърдят от държавната 
френска енергийна компания Електрисите дьо Франс, която разработва съвместно с Naval Group проекта Nuward за малки 
модулни реактори. Той включва два реактора по 170 MW, които трябва да бъдат готови през 2032 година и са 
педназначени за износ. 
Френският проект се сблъсква със сериозна конкуренция. Според МААЕ в процес на реализация са 72 проекта. Към 
момента само една централа функционира – руската плаваща миницентрала Академик Ломоносов с мощност 70 MW.  В 
САЩ малките реактори се ползват с подкрепата както на Държавния департамент по енергетика (който вече е осигурил 
финансиране в размер на 2,5 млрд долара) така и на редица частни фирми като TerraPower, X-Energy и NuScale. Те 
предвиждат първите реактори да бъдат пуснати през 2030 година. Същата цел си поставя и Ролс-Ройс, който оглавява 
консорциум от частни фирми и се ползва с подкрепата на британското правителство (2 млрд. евро). Той иска да изгради 
16 SMR във Великобритания до 2050 година. 
Изграждането на малките реактори едва е зопочнало и вече се появява нов проект – този на реакторите IV-то поколение. 
Идеята е с давност поне 20 години и се подкрепя от най-развитите страни в използването на ядрената енергия за мирни 
цели (12 страни, между които САЩ, Китай, Русия, Франция). Те са готови да обединят част от своя научноизследователски 
и технологичен потенциал за довеждане на идеята до успешен край. Целта е създаването на ядрени системи, които да 
използват обикновен или обеднен уран, а не, както досега, обогатен уран. Това ще позволи производството на 50 до 100 
пъти повече електроенергия със същото количество суровина. Реакторите от IV-о поколение ще доведат до драстично 
съкращаване на отпадъците. Те ще могат да регенерират отработеното гориво на сегашните централи, между които и 
плутоният (който вече се рециклира частично във френските реактори) и да изгарят минорните актиниди. Това ще намали 
радиотоксичността на на тези крайни отпадъци с дългосрочна трайност като ще я сведе до „само“ 300 години. 
Първата технология, която вече е изпробвана, е на т.нар. реактори с бързи неутрони, които, за разлика от настоящите, 
функционират без забавител (това е веществото, което намалява скоростта на неутроните с цел оптимизирането на 
верижната ядрена реакция; най-често използваното е обикновената вода). Китай също разполага с прототип с мощност 20 
MW, който е построен през 2011 г. и е в процес на изграждане на втори. От своя страна Русия през 2016 г. свърза в 
енергийната си система първия си реактор с бързи неутрони. Американците разполагат с два експериментални реактора с 
малка мощност, а Индия приключва с изграждането на първия си такъв. 
А Франция? Дълго време се смяташе, че тя е начело на тази надпревара с Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration), проект за реактор с бързи неутрони с натриево охлаждане и с мощност 600 MW. Произведената 
от него електроенергия щеше да бъде по-голяма от таза на вече съществуващите на място два реактора и щеше да даде 
решение за преработването на използваното гориво и получаване на затворен цикъл. Но техническите трудности и 
високите разходи (5 млрд. евро, от които в края на 2017 г. вече бяха инвестирани 738 млн.) принудиха правителството да 
спре проекта през лятото на 2019 година. 
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Още една технология от IV-то поколение изглежда многообещаваща: реактори с разтопена сол. Това са реактори, които 
също използват обеднен уран и плутоний, но не в твърдо състояние, а разтворени в сол. Течното гориво циркулира пряко 
в реактора при нормално налягане (а не под високо налягане, както парата в класическия реактор). Тъй като няма риск от 
експлозия, охладителните системи ще бъдат с по-проста конструкция и мерките за сигурност по-евтини. 
Остава да се овладеят химическите реакции в една такава система. Вече се разработват няколко проекта в Канада, САЩ и 
Япония. Китай и Индия също проявяват голям интерес, защото тези реактори позволяват използването на друго много 
евтино гориво, с което те разполагат в изобилие – тория. Слабо радиоактивен, той може лесно да бъде преработен в делящ 
се елемент с високи производствени възможности и минимално количество отпадъци. Naarea, считана за една от 
водещите френски компании в отрасъла, разработва миниреактор с разтопена сол с мощност 40 MW, който ще използва 
смес от торий и от вече отработено ядрено гориво. Това представлява безотпадна технология. Независимо дали става дума 
за реактори IV-о поколение с бързи неутрони или с разтопена сол, те не биха могли да влязат в експлоатация преди 2040 
г. 
И остава последната граница – термоядреният синтез, който занимава учените повече от 70 години. Става дума да се 
въпроизведе в един гигантски реактор това, което става в ядрото на слънцето. Подлагането на водородните атоми на 
ултрависока температура предизвиква техния синтез, което води до отделянето на огромно количество енергия. На хартия 
предимствата на тази технология са многобройни. Тя оставя малко количество радиоактини отпадъци, смес от деутерий и 
тритий, чийто период на полуразпад е 12 години. 
Но остава да се реши един проблем: да се повиши температурата до милиони градуси, за да се осъществи синтезът, след 
това да се затвори плазмата в мястото, в което процесът се развива, като се създаде задържащо магнитно поле (съществува 
и друга технология, която използва лазера и инерционото задържане, но изследванията за нея са в по-малко напреднъл 
стадий). След като един път ядреният синтез е създал по-голяма енергия от тази, която е необходима за отключването на 
процеса, реакцията може да се самоподдържа, което означава, колкото и невероятно да звучи, неизчерпаема енергия. 
Всичко това е много сложно, но учените вървят напред. Корейско демострационно устройствво успя в началото на 2021 г. 
да задържи плазма при температура 100 млн. градуса в продължение на 30 секунди. През миналото лято китайският му 
еквивалент достигна 120 млн. градуса в продължение на 101 секунди. Франция също играе ключова роля в тази 
надпревара. В Екс-ан-Прованс, със сътрудничеството на 25 страни, беше изграден най-големият граждански термоядрен 
реактор, който ще бъде съоръжен с най-големия досега създаван магнит. Тази гигантска инсталация с космически разходи 
(по последни изчисления те ще достигнат 44 млрд евро), трябва постепенно да бъде пускана в експлоатация от 2026 
година. Десетина години по-късно този реактор трябва да може да произведе в продължение на няколко минути, дори 
един час, мощност равна на една класическа електрическа централа. Приключението с термоядрения синтез теръпва 
започва… 
Технологиите на бъдещето 

• 2030: SMR (малки модулни реактори) 
Американските фирми, които тръгнаха по пътя на разработването на тези малки реактори предназначени да заменят  
централите на въглища, очакват да заработят към края на деесетилетието. 

• 2035: ERP 2 
Франция разработва 6 ERP 2, един които трябва да бъде свързан с енергийната система на страната през 2035 година. 
Опростена версия на този реактор ще започне работа през 2023 г. в централата във Фламанвил. 

• 2045: IV-то поколение 
Реакторите от това поколение ще работят с обикновен уран и ще използват много по-малко суровина. Най-важното е, че 
ще се постигне силно снижаване на радиоактивните отпадъци. 

• 2100: термоядрен синтез 
Това е революционна технология, която обещава практически неизчерпаема енергия с минимално количество 
радиокативни отпадъци. Но е изключително трудно да бъде използвана за масово производство. 
 
√ Световната парична катастрофа: Липсата на фискална дисциплина и масовото задлъжняване на правителствата 
Анализът на проф. Ричард Ран е преведен и публикуван в бюлетина на Института за пазарна икономика… 
Намираме се в ранен етап на глобален паричен катаклизъм, причинен основно от неразумното увеличение на публичните 
разходи и държавните дългове в последно време. Пандемията ускори устрема към катастрофата, който стана още по-
видим от набъбналата инфлация и недостига на стоки. 
Зависимостите между националните валути, търговията и производството са изключително сложни, като за тях са изписани 
редица академични трудове. Тази статия е просто кратък обзор на случващото се в момента. 
В столетието преди Първата световна война, когато златният стандарт и свободната търговия са норма, правителствата не 
могат да теглят заеми безконтролно. С изместването от златен към доларов стандарт в периода от 1914 до 1971 година, 
когато последната връзка със златото бива прекъсната, фискалната дисциплина също се пречупва. При наличие на 
икономически ръст от средно 2% до 3% годишно, САЩ биха могли да си позволят умерени – не повече от 3% от БВП – 
бюджетни и търговски дефицити в дългосрочен план. Този подход се наблюдава от първата администрация на Роналд 
Рейгън до настъпването на Ковид-пандемията, когато всякаква фискална дисциплина бива загърбена. 
Поради неразумното харчене и теглене на заеми, отношението на държавния дълг към БВП на страната преминава прага 
от 100%. Освен ако държавните разходи и увеличението на паричната маса не бъдат драстично ограничени, цената по 
обслужването на дълга ще нарасне много по-бързо от държавните приходи, което от своя страна ще ускори инфлацията и 
в крайна сметка ще предизвика икономически колапс. 
Санкциите, ограничаващи вноса на суровини като петрол и природен газ от Русия, допълнително задълбочават глобалния 
инфлационен натиск. Една от целите на тези мерки беше срива на рублата, което бе постигнато за няколко дена до 
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момента, в който Русия не изиска страните в Европа да плащат за доставки на газ с рубли или злато. В случай че 
европейците са принудени да купуват рубли, Русия ще бъде в позиция да контролира до голяма степен стойността им и 
тяхната цена, измерена в евро или други валути ще се покачи;  , т.е. цялото начинание ще се окаже контрапродуктивно. 
Европейските страни допуснаха голяма грешка като позволиха да станат енергийно зависими от Русия. Администрацията 
на Байдън ги уверява, че САЩ ще предложат алтернативни доставки на втечнен природен газ. Проблемът е, че 
изграждането на терминал за втечнен газ, както и тръбите, които трябва да го свържат с потребителите, отнема много 
време. Положението бива допълнително усложнено поради действията на участващите в редица европейски правителства 
зелени партии, които са противници на изкопаемите горива и активно се опитват да предотвратят или забавят проектите, 
свързани с тях. Финансиране за газови тръби, терминали и кораби трудно ще се намери преди регулаторните проблеми 
да бъдат изчистени. Всъщност в Европа също има немалки залежи на природен газ, които биха били достъпни чрез 
фракинг, който обаче е несъвместим с популярни на континента  зелените политики. 
Същевременно и Русия направи грешка, позволявайки си да стане толкова зависима от износа на суровини и по-конкретно 
– на газ към Европа, вместо да изгради диверсифицирана икономика по примера на Китай. Да, Китай, Индия и други 
държави сигурно ще купуват повече руски суровини занапред, но изграждането на нужната инфраструктура ще отнеме 
време, предвид че наличната е създадена да обслужва предимно Европа. 
И макар повечето суровини, включително петролът и природният газ да се търгуват в долари, Русия ще бъде склонна да 
приеме китайска и индийска валута, стига това да ѝ гарантира достъп до нужните стоки и услуги. Русия, Китай, Иран и други 
страни от известно време работят съвместно за обособяването на алтернатива на това, което те разглеждат като „тирания 
на долара“. Начинанието обаче няма да е нито лесно, нито бързо.   
Китай е в най-изгодна позиция да остане незасегнат от световния паричен хаос. Поради притесненията за нарастващото 
напрежение в отношенията със САЩ, страната се е запасила със значително количество ключови суровини, включително 
зърно и други видове хранителни продукти. Все пак китайската икономика ще пострада от глобалния инфлационен натиск, 
тъй като стагнацията на реалните доходи ще ограничи търсенето на китайски стоки. 
С влошаването на глобалната икономическа ситуация, хората и институциите ще започнат да намират всевъзможни 
решения за собствените си предизвикателства. Укриването на данъци ще нарасне при провал на правителствата да нагодят 
данъчните ставки спрямо инфлацията. Различни продукти, алтернативи на парите –  криптовалути и валути, подплатени от 
суровини, ще се създават и използват за заобикаляне на данъци и регулации. По-сложни разновидности на бартера ще се 
появят като начин да се избегне намесата на правителствата в дадена транзакция. Светът ще прилича все повече на 
центровете на някои американски градове. Добрата новина е – в случай че живеете достатъчно дълго, за да го видите – че 
в даден момент хората ще си кажат „Достатъчно!“ и нови лидери ще насочат света в нова посока. 
 
3e-news.net 
 
√ Асен Василев: Не сме за откриване на трета процедура за избор на управител на БНБ 
Новият антикризисен пакет трябва да е в посока на овладяване на цените на горивата 
Добре е да не се "разбутва" ръководството на Българската народна банка (БНБ), поне докато не се поовладеят 
инфлационните процеси и не се намери обща кандидатура. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев в предаването "Политически некоректно" по Българското национално радио. Той уточни, че  гледа на това от 
позицията на финансов министър. Ние сме “за” да не се открива трета процедура за избор на управител на БНБ, допълни 
той. Управителят на БНБ трябва да е с абсолютно безупречна репутация. Цялата банкова система лежи на плещите на този 
един човек и на неговия авторитет, допълни министър Василев. Това не е просто една длъжност, това е центърът на 
финансовата стабилност на страната. Който и да стане гуверньор, трябва да има широка политическа подкрепа, да е 
експертен и да има авторитет, тъй като всяка банкнота е подписана от този човек. Той с подписа си стои зад стабилността 
на българските пари. 
Дали ще се открие процедура, ще го реши бюджетната комисия в парламента, допълни още министър Василев. В отговор 
на въпрос как ще работи занапред с Любомир Каримански, тъй като се съдят, министър Василев каза, че едното не пречи 
на другото. 
По отношение на публикация в социалните мрежи от Каримански преди дни и това дали фискалният резерв е на минимум 
министър Василев коментира, че към петък вечерта е бил над 8 млрд. лв. Санитарният мининум е 4,5 млрд. лв. и не сме 
падали под него, увери министър Василев.  
В следващите до две седмици ще излезем с общ антикризисен пакет. Коалиционните партньори внесоха предложения, 
които ще бъдат разгледани и обсъдени", каза Асен Василев и уточни, че енергийните цени, засягащи гражданите, са 
овладени.  
Според Василев антикризисния пакет трябва да тръгне в посока на овладяване на цената на горивата. 
"България е разпределила почти 4 млрд. лева към фирмите. За газа компенсациите са по-малки, причината е, че газът е 
вносен. Другото, което в момента трябва да се овладее и антикризисният пакет трябва да тръгне в тази посока, е петролът. 
Ние говорихме с "Лукойл". ... Храните са нещото, в което хората ще усетят инфлационен натиск. Трябва да се подходи 
комплексно. Когато сложим тавани на цените, стоките изчезват от рафтовете".   
Асен Василев коментира, че тясно партийният интерес на ПП е да се отиде на предсрочни избори, защото така ще си 
повишат изборните резултати, но това означава да се "хвърли страната по безотговорен начин при толкова кризи". 
"Започнахме да спираме корупцията и кражбите в държавата, това се вижда доста ясно", каза още Василев и даде пример 
с договорите на пътните фирми, сключвани за 20 милиона, а възлагания за 120 млн. Лева. 
"Това нещо трябва задължително да мине или през съд, или през парламента, който да каже, че тези договори са 
неправилно направени, но с оглед на това да се отпуши пътното строителство, сме готови да го приемем. Причината това 
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да не го прави министърът на регионалното развитие е, че той, ако подпише плащане, веднага прокуратурата ще се 
задейства и той ще стане подсъдим", заяви финансовият министър. 
 
√ Лорер: Ще има нови инвеститори в индустриалните зони, пари за тях има и по Плана за възстановяване 
Вече няма държавата да решава къде да се изграждат такива, а където има интерес и възможности, отбеляза още 
той 
Ще подкрепим индустриални зони с реални инвеститори. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, 
който се срещна с кмета на Русе Пенчо Милков. Двамата обсъдиха възможностите за разширение на индустриалната зона 
край града, както и сътрудничеството за съвместни проекти. 
Министър Лорер посочи, че по Плана за възстановяване и устойчивост са заложени средства за изграждане на нови зони, 
както и за разширение на съществуващи. "По програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, която 
се оперира от Министерството на иновациите и растежа, има средства, чрез които и общини, и инвеститори могат да 
кандидатстват за довеждаща, зелена, специализирана и социална инфраструктура", изтъкна министърът. 
Лорер подчерта, че е ключово операторите на зоните да се подготвят бързо да кандидатстват с качествени проекти. "Един 
от критериите за одобрението на проекти е вече изразен инвеститорски интерес, както и да има механизъм за привличане 
на индустриални инвестиции с висока добавена стойност“, добави той. 
Лорер подчерта също, че едно от важните послания към бизнеса е, че предстоящите инвестиции в индустриалните зони 
няма да бъдат там, където държавата реши, а където операторът на зоната може да демонстрира реален инвеститорски 
интерес. „Това ще бъде основният критерий, по който ще бъдат финансирани проекти", каза Лорер, цитиран от БТА. 
По думите на кмета една от възможностите за развитие на зоната е в аутомотив сектора, където освен съществуващите 
компании има вече заявен сериозен инвеститорски интерес и от нови компании. Двамата се съгласиха, че подобряването 
на инфраструктурата ще доведе до подобряване на бизнес средата в общината. 
В дунавския град Лорер откри и конференция на тема "Иновации и растеж: Русе". На форума бяха представени 
възможностите пред бизнеса да кандидатства за европейски средства по програмите, управлявани от Министерството на 
иновациите и растежа, както и финансови инструменти, които стимулират предприемачеството и стартиращите компании. 
"Знаете, че имаме ковид криза, която приключва, последвана от инфлационна криза, последвана от войната в Украйна. 
Всичко това ни задължава да работим с максимална скорост, за да можем да предоставим на българската икономика 
повече средства. В настоящия момент Планът за възстановяване и устойчивост вече започна, имаме и програмата "REACT-
EU" за енергийна ефективност преди това. Имаме и редица инструменти от Българската банка за развитие и Фонда на 
фондовете", обясни Лорер.  
По време на посещението си Лорер посети и Русенския университет "Ангел Кънчев" . Министърът иновациите и растежа и 
ректорът на университета акад. Христо Белоев обсъдиха връзката и възможностите за сътрудничество и взаимодействие 
между бизнеса и науката. Министърът изтъкна, че се подготвя финансов инструмент за технологичен трансфер. "Ще 
стимулираме фирмите да измислят развоен проект, така че да спонсорират научните среди, за да произвеждат 
високотехнологични и експортно ориентирани продукти", подчерта той. 
 
√ Георги Ганев: Хлабавата политика на печатащите пари централни банки и войната в Украйна ще тласкат инфлацията 
За 2022 г. тя ще е двуцифрена, но няма да достигнем нива като от средата на 90-те, казва той 
Инфлационните процеси ще продължат, като моторите за тях са два – печатането на пари по света и войната в Украйна. 
Такова мнение изрази в ефира на Нова телевизия икономистът и депутат от „Демократична България“ Георги Ганев. „Ще 
продължава да става все по-скъпо по две причини. И докато те не изчезнат - тези процеси, може би няма да са толкова 
силно изразени, но ще продължават. Първата е голямото нарастване на паричната маса в света поради хлабавата парична 
политика на световните централни банки в продължение на две десетилетия. Втората причина е войната”, каза той. По 
думите му инфлационните процеси ще продължават докато не изчезнат и двете причини. 
Но има и други фактори, които ще тласкат инфлацията. „Разходите за фундаментални неща като торовете – които са също 
толкова важни колкото горивото, тепърва ще продължат да нарастват. Предполагам, че секторът на услугите ще бъде по-
малко засегнат. Но сектори в производството – като индустрията, селското стопанство и транспорта, че пострадат тежко”, 
подчерта икономистът. 
Според него положението не е чак толкова лошо, че да свикваме с двуцифрени стойности на инфлацията. „Със сигурност 
нива на инфлацията като тези от 90-те години на миналия век няма да достигнем. Но няма и да се укроти инфлацията тази 
година и ще се задържи на двуцифрени стойности”, отбеляза Ганев. 
Той коментира и увеличението на пенсиите с 6,1%. „Да не забравяме, че това увеличение на пенсиите идва след две години 
на рекордно повишение на парите за старост – с добавки и други. Все пак социално-осигурителната система може да поеме 
много, но не безкрайно. Нека обаче да диференциираме – никой не казва, че пенсиите в България са високи. Всеки би 
искал да види възрастните хора с по-голяма покупателна способност. Много по-важно е не колко лева ти е пенсията, а 
какво можеш да си купиш с нея”, посочи той. 
„Много споря с колеги, които казват, че трябва да се дават повече пари. Но именно повечето пари са причина за 
инфлацията – увеличава се броят пари. Търсим всякакви възможности – бюджетни и други – да подпомогнем 
пенсионерите”, категоричен е Ганев. 
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√ Повишение с 52.36%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 273.39 лв. за MWh с ден за доставка 18 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 273.39 лв. за MWh и обем от 79 037.00 MWh с ден за доставка 18 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е ръст 
с 52.36 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 261.75 лв. за MWh, при количество от 40 970.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 066.20 MWh) е на цена от 285.03 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 187.56 лв. за MWh и количество от 3102.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 113.63 за MWh (3055.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 648.09 лв. за 
MWh при количество от 3346.1 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 441.39 лв. за MWh при количество от 3140.4 MWh. 
Спрямо стойността от 179.44 лв. (91.74 евро) за MWh за 17 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 18 април 2022 г. се повишава  до 273.39 лв. за MWh (ръст с 52.36 %) по данни на БНЕБ или 139.78 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 8540 MWh при средно претеглена дневна цена от 48.11 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     36,55%   2059.2 
Кондензационни ТЕЦ   36,80%   2072.88 
Топлофикационни ТЕЦ   6,09%   342.84 
Заводски ТЕЦ    2,83%   159.19 
ВЕЦ     3,81%   214.83 
Малки ВЕЦ    3,12%   175.53 
ВяЕЦ     8,90%   501.2 
ФЕЦ     1,32%   74.22 
Био ЕЦ      0,54%    30.24 
Товар на РБ        4472.42 
Интензитетът на СО2 е 341g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цените по енергийните борси се запазват ниски, с изключение на Гърция 
Румънската OPCOM затвори при цена от 139,78 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 255,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 139,78 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 133,83 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
145,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 331,36 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 
58,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 63 801,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 18 април ще бъде 255,95 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 139,61 гвтч. Максималната цена ще бъде 352,97 евро/мвтч и тя ще бъде в 16 ч. Минималната цена ще 
бъде в 11 ч и тя ще бъде 95,96 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цената за базова енергия в Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 април е 131,15 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 112,29 евро/мвтч. Най-високата цена от 331,36 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 
ч и тя ще бъде 45,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 721,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 април на Словашката и Чешка енергийна борса е 120,23 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 21 ч и тя ще е 250,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 45,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 април е 120,62 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
106,19 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 37 848,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 250,73 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч тя ще бъде 45,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 120,23 евро/мвтч на 18 април. Пиковата цена ще бъде 105,44 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 520 046,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 250,73 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 45,00 евро/мвтч. 
 
√ Цените по договорите за покупко-продажба на електроенергия от ВЕИ растат устойчиво 
Стойността на договорите за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия през първото тримесечие на 2022 г. се 
повишават. Това сочи новият доклад на компанията LevelTen Energy, която се занимава със структуриране на договорите 
за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия (PPA Price Index). Компанията се приема и като най-големият оператор 
на PPA в света. 
В доклада на  LevelTen Energy се отбелязва ръстът на цената на корпоративните PPA в посочените региони. Повишение на 
индексите на PPA имаше и през миналата година, което означава, че се наблюдава дългосрочна тенденция, дължаща се 
на редица причини. 
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В Европа през първото тримесечие на 2022 година цените за слънчева и вятърна енергия по РРА (споразумение за 
закупуване на електроенергия) са се увеличили с 8,6 % през първото тримесечие на 2022 г., достигайки 57 евро за МВтч. 
На годишна база цените са се увеличили с 27,5 
Според изчисленията на авторите на доклада, в Северна Америка цената на PPA през първото тримесечие на 2022 г. е 
нараснала средно с 9 % почти до 40 щатски долара за МВтч – с 28,5 % на годишна база (в сравнение с аналогичния период 
на миналата година). 
Ръстът на цената се дължи основно на повишението на цената на компонентите, транспортните услуги и проблемите, 
свързани с логистиката. 
Независимо от това търсенето на дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия се запазва, тъй като 
купувачите се опитват да се застраховат от ръста на цените на електроенергията на едро, а също и на природния газ. Освен 
това решават въпроса в областта на устойчивото развитие. Това е така, тъй като според приетите разбирания РРА дават 
възможност за определяне на цени на електроенергия по договори за доста продължителен период, включително и до 10 
години, а когато се говори за ръст на цената по договорите трябва да се разбират новите, а не вече действащите 
споразумения. 
Високите цени на природния газ, подхранвани от конфликта в Украйна, повишават цените на електроенергията на едро, 
които вече се покачват от месеци поради енергийната криза, която започна в Европа миналата година. В отговор на 
нестабилността на цените на енергията търсенето на споразумения за закупуване на електроенергия нараства рязко, тъй 
като дългосрочните договори за възобновяема енергия могат да се използват като ефективни инструменти за определяне 
на цените на електроенергията. Проучването на LevelTen установява, че много купувачи остават привързани към целите си 
за възобновяема енергия въпреки динамичните пазарни условия. 
Въпреки това, ненаситният апетит на купувачите към PPA създава бързо нарастващ дисбаланс между търсенето на 
възобновяеми енергийни източници и предлагането от разработчиците, които искат да изградят нови слънчеви и вятърни 
проекти достатъчно бързо поради веригата за доставки, доставките, взаимното свързване и регулаторните 
предизвикателства. Тези фактори са важни на множество европейски пазари, посочват още авторите на доклада. В 
частност се обръща внимание на регулаторните затруднения и екоизисквания. 
Италия е вторият по големина европейски пазар с концентрирани PPA. Трудният и продължителен процес на издаване на 
разрешителни в страната затрудни разработчиците, така че да са в крак с търсенето. Италианските законодатели 
промениха процедурите за екологичен преглед миналата година в опит да рационализират и ускорят процеса, но ще 
отнеме време, за да се отразят теми промени на пазара. Италианските цени за слънчевите PPA са се повишили с повече от 
23% на годишна база и в момента възлизат на 51,5 евро за MWh. 
В Германия осигуряването на разрешенията за вятърни проекти на сушата може да отнеме около пет години и има малко 
земя за развитие на този сектор. Признавайки необходимостта от облекчаване на регулаторните ограничения, германските 
законодатели предприеха стъпки за рационализиране на процеса на издаване на разрешителни и задели 2% от земята за 
проекти за вятърна енергия. Предишните регулаторни реформи помогнаха за подобряване на соларната индустрия в 
Германия. Цените на германските слънчеви PPA са нараснали с 25% на годишна база, сега са на ниво от 60 евро за MWh. 
В Испания повече от 73 GW слънчеви проекти са в процес на изграждане и свързване към мрежата, но само 18,6% са 
получили разрешение за опазване на околната среда и строителство, според испанската група за фотоволтаична слънчева 
промишленост UNEF. Испанските цени на слънчевата енергия са се увеличили с 11,8% на годишна база и сега възлизат на 
38 евро за MWh. 
Въпреки пазарната несигурност, разработчиците и купувачите твърдят, че са готови да изграждат и купуват повече 
възобновяеми източници, включително в страни, силно зависими от руския природен газ. 
 
Мениджър 
 
√ Петков: Основни ремонти са били оформени като пътна поддръжка 
Пътищата ни са в ужасно състояние. Това заяви премиерът Кирил Петков при откриването на държавна координационна 
среща по въпросите на безопасността на движението по пътя в Министерския съвет. По думите му, страната ни е на едно 
от водещите места в Европа по брой жертви, загинали по пътищата. 
"Този резултат е недопустим. Това, което до този момент сме го приемали за даденост, трябва да приключи", каза 
премиерът.   
Според него, страната ни харчи много средства за пътна поддръжка, но без значителни резултати. Той посочи още, че 
много от основните ремонти по пътните артерии са били оформени юридически като пътна поддръжка, което не дава 
добри гаранции за качеството. 
"Пътната поддръжка е частичен лек ремонт, който не изисква толкова високо ниво на гаранция, колкото основен ремонт. 
Ако правим нашите пътища през т. нар. поддръжки, вместо през основни ремонти, гаранциите са много по-ниски, а тогава 
и качеството е по-ниско. Тази практика трябва да я променим изцяло", категоричен бе Петков. 
Той изрази надежда парламентът да одобри предложението за разплащането с пътностроителните фирми, с което 
депутатите трябва да решат по какъв начин да бъдат разплатени средствата по сключени договори за ремонт и поддръжка 
на републиканските пътища.  
"Първият критерий за това е, че трябва да разплатим максимално бързо половината пари. Не трябва да се спори по тази 
тема. Второто плащане искаме да мине през достатъчно добро ниво на проверка, не защото се съмняваме в МРРБ или 
АПИ, а защото тези договори са били направени неправилно. Тогава трябва да има засилен контрол. Ако тези две неща 
бъдат изпълнени, трябва да отворим възможността за ремонтите и тези 3000 дупки, които са се отворили в последните 
100 дни или са били там от много по-дълго време, да започнат да се ремонтират", каза Петков.  
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Като друг вътрешно-коалиционен спор, по думите на Петков, е това, че сега трябва да похарчим над 1 милиард лева за 
ремонти, които са били направени в миналото. Но без да похарчим тези пари, съществуващите фирми не искат да отидат 
да ремонтират, защото казват, че не им е платено", посочи Кирил Петков.  
Премиерът обяви още, че осемкратният рали шампион на България и организатор на обучения за пътна безопасност 
Димитър Илиев влиза в екипа му. Илиев ще стане част от Държавната агенция "Безопасност на пътищата" към Министерски 
съвет.  
"Безопасността на движението по пътищата за мен винаги е била кауза, аз работя в тази сфера от доста години. Мога да ви 
кажа, че нередности има в нашето общество като цяло, проблемите не са само по пътищата, това е социален проблем. Ние 
на първо място, трябва да разглеждаме човешкия фактор, след това състоянието на пътищата и състоянието на 
автомобилите. Имаме страшно много проблеми за решаване и това може да стане само с общи усилия. Общи усилия не 
само на държавническо ниво, а на национално ниво - цялата нация трябва да се обедини около това. Отговорността е 
голяма, аз ще дам всичко от себе си, но една птичка пролет не прави, тук трябва да срещнем подкрепата на цялото 
българско общество", бяха първите думи на Димитър Илиев.  
"Очаквам координацията, която трябва да става, да става точно през тази агенция. Илиев няма да е просто съветник вече. 
Очаквам проблемите, които той поставя, да бъдат приоритизирани в най-голяма степен, защото е време да променим 
цялата структура на начина, по който се вършат нещата. Оттук нататък прозрачни поръчки, достатъчно дълги срокове за 
гаранция, адекватно попълване на съществуващите дупки и нужда от ремонти, нови магистрали, които да са на нивото на 
европейските пътища като това трябва да стане максимално бързо", заяви Петков.  
 
√ Борсите в Азия се оцветиха в червено 
Акциите на водещите фондови борси в Азиатско-Тихоокеанския регион регистрираха понижения в петък, след като 
китайските индекси се оцветиха в червено на фона на продължаващото разпространение на коронавирус в някои градове 
в страната, предаде Си Ен Би Си. 
Като цяло търговията в Азия беше вяла, тъй като в петък католическият свят отбелязваше Разпети петък и много борси по 
света, включително тези в Хонконг и Австралия, останаха затворени. 
Фокусът на инвеститорите беше върху китайските акции, които миналата седмица бяха под натиск заради най-лошата 
вълна от COVID-19 в страната от първите дни на пандемията. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 14,4 пункта, или 0,45%, до 3 211,24 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite  изтри 20,61 пункта от стойността си, или 1,01%, завършвайки сесията при ниво от  2 
013,87 пункта. 
„Китай продължава да изпитва затруднения с овладяването на вълната от Омикрон, което води до блокади заради 
политиката на „нулев ковид“ на страната. Това заплашва китайския икономически растеж и веригите за доставки в световен 
мащаб“, коментира Шейн Олувър, ръководител по инвестиционни стратегии и главен икономист в австралийската фирма 
за финансови услуги AMP. 
„Китайските акции останаха под натиск от опасения относно блокирането, свързано с covid“, каза Шейн Оливър, 
ръководител на инвестиционната стратегия и главен икономист в австралийската фирма за финансови услуги AMP. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 78,81 пункта, или 0,29%, до 27 093,19 пункта. Загуби 
бяха регистрирани в технологичния сектор, като акциите на Softbank и Sony поевтиняха съответно с 1,21% и 2,52%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 20,65 пункта, или 0,76%, до 2 696,06 пункта. 
Водещите европейски фондови борси също останаха затворени днес и ще бъдат затворени понеделник заради 
католическия Великден. 
Основните индекси в Европа завършиха търговията в четвъртък в зеления сектор. Общият европейски индекс STOXX 600 се 
задържа на ниво от 459,82 пункта. Немският показател DAX отчете ръст от 87,41 пункта, или 0,62%, до 14 163,85 пункта. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 47,21 пункта, или 0,72%, до 6 589,35 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши с 35,58 пункта, или 0,47%, до 7 616,38 пункта. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондово борса регистрираха понижения в четвъртък, завършвайки седмицата на 
червено, докато инвеститорите анализират смесените финансови отчети на големите банки и нарастващата инфлация, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад  от 113,36 пункта, или 0,33%, до 34 451,23 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 54 пункта, или 1,21%, до 4 392,59 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 292,51 пункта от стойността си, или 2,14%, достигайки ниво от 13 351,08 пункта. 
За седмицата S&P 500 се понижи с 2,13%, а Nasdaq – с 2,63%. Dow регистрира спад от 0,78%. Днес Нюйоркската фондово 
борса остава затворена заради великденските празници. 
Движенията на пазара дойдоха на фона на новият скок на инфлацията в САЩ. Във вторник стана ясно, че индексът на 
потребителските цени в страната е нараснал до 8,5% на годишна база през март, което е най-високото ниво от декември 
1981 г. насам. Прогнозата на Dow Jones беше за годишна инфлация от 8,4%. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна до многогодишен връх, 
повишавайки се с 13 базисни пункта до над 2,8%. 
„Това, което се случва с доходността, на този етап влияе пряко на акциите, тъй като е един от многото негативни фактори, 
с които трябва да се съобразяват инвеститорите“, коментира Адам Сархан основател и главен изпълнителен директор на 
50 Park Investments. 
Опасенията от инфлацията и по-високата доходност на облигациите доведоха до pпоевтиняване на технологичните акции 
в четвъртък, тъй като инвеститорите се отдръпнаха от акциите на растежа в полза на по-стабилни активи. Цените на 
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книжата на Microsoft, Apple и Alphabet се понижиха съответно с 2,71%, 3% и 2,44%. На червено бяха и производителите на 
чипове Nvidia и AMD, чиито акции поевтиняха с 4,26% и ,4,79% 
Цената на книжата на Twitter се понижи с 1,68%, след като шефът на Tesla Илон Мъск каза, че неговата оферта за 
придобиване на социалната мрежа от 54,20 долара за акция „е финална и най-добрата, на която е способен‘. Цената на 
книжата на Tesla се понижих с 3,66%. 
Междувременно министерството на труда съобщи, че заявленията за помощи при безработица са нараснали със 185 хил. 
през седмицата, завършила на 9 април. 
В четвъртък банките Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo представиха финансовите си отчети за първото 
тримесечие на годината. 
Акциите на Goldman Sachs поевтиняха с 0,13%, въпреки че банката отчете по-добра от очакваното печалба. Банката отчете 
печалба от 10,76 долара на акция при приходи от 12,93 млрд.  Анализаторите, анкетира от Refinitiv, прогнозираха печалба 
от 8,89 долара на акция при приходи от 11,83 млрд. долара. 
Цената на книжата на Morgan Stanley се повиши с 0,75% на фона на по-добри от очакваното резултати. Фирмата отечете 
печалба от 2,02 долара на акция при приходи от 14,8 млрд. долара. Прогнозите бяха за печалба от 1,68 долара при приходи 
от 14,2 млрд. долара. 
Акциите на Wells Fargo поевтиняха с 4,51%, след като приходите на банката за първото тримесечие не отговориха на 
очакванията. 
 
√ Рецесията е най-вероятния сценарий за икономиката на САЩ 
Рецесията е най-вероятния сценарий за икономиката на САЩ, тъй като Федералният резерв ще трябва да продължи да 
повишава лихвите, докато не видим спад на инфлацията. Това заяви бившият министър на финансите Лари Съмърс, които 
заемаше поста през следната година и половина в администрацията на Бил Клинтън, предаде Маркетоуч. 
В интервю за  Bloomberg Economics Съмърс казва, че „вероятността за „твърдо кацане“ на американската икономика през 
следващите две години със сигурност е над 50%, а може би и "над 75%“. 
„Сред механизмите, които ще донесат рецесия, са действията на централната банка в отговор на завишената инфлация“, 
каза той, като добави, че инфлацията няма да се понижи до целевия диапазон на Фед, преди да има значителен ръст на 
безработицата. 
Коментарите на Съмърс идват след публикуването на данните за инфлацията през март, от които стана ясно, че индексът 
на потребителските цени се е повишил до 8,5% на годишна база през миналия месец. Това е най-високото ниво на 
показателя от декември 1981 г. и е значително над целта на Фед от 2%.  Високата инфлация поставя централните банкери 
под натиск за увеличаване на лихвите. 
„Ако погледнете историята, никога не е имало момент, в който инфлацията е била над 4%, а безработицата - под 5%, и през 
следващите две години да не е последвала рецесия“, каза Съмърс. 
„Не мисля, че въплътена в прогнозите на Фед идея, че можем да поддържаме едновременно безработица от около 3,5% 
и бърз спад на инфлацията, е много правдоподобна“, добави той,. 
Все повече икономисти прогнозират предстояща рецесия. Според прочуване на „Уолстрийт джърнъл“ от месец април, 
икономистите оценяват на 28% вероятността от рецесия в САЩ през следващите 12 месеца. Година по-рано вероятността 
за рецесия се оценяваше на 13%. 
 
√ Путин подписа закон за делистване на руските компании от международните борси 
Руският президент Владимир Путин подписа закон за делистване на руски компании от чуждестранните 
борси.  Документът забранява пласирането и обращението на депозитарни разписки на акции на руски емитенти на 
чуждестранни фондови борси. Оттук нататък банките и компаниите от Русия, търгуващи в чужбина, ще трябва да преминат 
през процедура за делистване и да конвертират приходите си в акции. 
Законът вече е публикуван, като едновременно с това влезе в сила, а забраната за търгуване на руски депозитарни 
разписки извън страната ще започне да действа десет дни по-късно. В същото време на местните емитенти се дават пет 
работни дни да разтрогнат съответните задължения и да докладват, че са го направили пред Централната банка (ЦБ) на 
Руската федерация, като приложат съответните документи. 
По-рано Путин призова руският валутен пазар да се готви за промени, свързани с преминаването към рублови сетълменти 
по експортни доставки. Той също така отбеляза, че Руската федерация ще увеличи значително дела на плащанията в 
национални валути при износа. 
 
√ Петролът поскъпва на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха до триседмични върхове в ранната търговия в понеделник на фона на нарастващите 
опасения от ограничаване на глобалното предлагане, тъй като задълбочаващата се криза в Украйна повиши вероятността 
от по-тежки санкции от страна на Запада срещу Русия, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,56 долара, или 0,50%, до 112,3 долара за барел, след като по-
рано достигна 113,80 долара за барел – най-високото ниво от 30 март насам. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,46 долара, или 0,43%, до 107,4 долара за барел. По-рано 
сортът поскъпна до 108,55 долара за барел. 
И двата бенчмарка напреднаха с 2,5% миналия четвъртък на фона на новините, 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. 
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Миналата седмица Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, 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. 
Производството на петрол в Русия продължи да се понижава през април, намалявайки със 7,5% през първата половина на 
месеца в сравнение с март, съобщи агенция Интерфакс в петък. 
„Петролният пазар вероятно ще поддържа възходяща тенденция тази седмица на фона на ограничено допълнително 
предлагане, идващо от големите производители на петрол, което да компенсира намаления поток от Русия“, каза Казухико 
Сайто, главен анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
Организацията на износителките на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известно общо като ОПЕК+, 
отблъснаха западния натиск за увеличаване на производството с по-бързи темпове и се придържат към предварително 
договорено споразумение за увеличаване на доставките. 
Доклад на ОПЕК миналата седмица показа, че добивът на ОПЕК през март се е увеличил само с 57 000 барела на ден до 
28,56 милиона барела на ден, изоставайки от нарастването с 253 000 барела на ден, което е разрешено според 
споразумението на  ОПЕК+. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как дигиталните услуги ще премахнат опашките пред КАТ? Гост: Божидар Божанов – министър на електронното 
управление 

- Правосъдие под прицел? Гост: Атанас Атанасов – депутат от „Демократична България“ 
Съдебната реформа. Гост: Антон Станков – бивш министър на правосъдието 
По оста София – Скопие  

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Ще бъдат ли приети новите правила на пътя? Гост: Калоян Драганов – директор на „Пътна полиция“ 
- Евакуирането на моряците. Гост: Ген. Димо Гяуров 
- Колко ще ни струва великденската трапеза? 
- Замърсяване в Димитровград 
- Седмица на духа. Гост: Теа Денолюбова – писател 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 април 2022 г.  
София 

- От 09.00 часа в Министерския съвет ще се проведе държавна координационна среща по въпросите на 
безопасността на движението по пътя. В рамките на дискусията представителите на отговорните институции ще 
обсъдят приоритетите и стъпките за повишаване на пътната безопасност 

- От 10.00 до 19.00 часа „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Младост“ и гр. 
Нови Искър 

- От 12.00 часа на Пресконференция по случай предстоящата Премиера на спектакъла “Дърво без корен” - 
моноспектакъл на Илиян Марков по разказите "Мъжки времена", "Изпит" и "Дърво без корен" от Николай Хайтов, 
която ще се състои на 19.04.202 г. от 19.30 часа. Сценографията и костюмите са на Бояна Бъчварова, хореографията 
на Асен Павлов, а музиката от “Oratnitza”. Продукцията е на "Театър о3" 

- От 14.00 часа в Заседателна зала 1, намираща се на партера в южното крило на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ (СУ), ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между Фонда на фондовете и 
Университета. Чрез него ще бъде задълбoчено сътрудничеството за осигуряване на по-добри шансове за кариерно 
развитие и реализация на студенти от СУ , чрез подкрепа за стартиране на собствен бизнес или друг вид 
предприемаческа дейност. На подписването министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще обяви 
Национален конкурс за „Най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.“ В събитието участие ще вземат Мартин Гиков 
(изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете), проф. Анастас 
Герджиков (ректор на СУ), доц. д-р Атанас Георгиев (декан на Стопанския факултет на СУ) 

- От 12.00 часа в Национален пресклуб на БТА, бул. Цариградско шосе №49, ет. 4 ще се състои съвместна 
пресконференция на Музикална агенция „Кантус Фирмус“ и БТА по повод откриването на „Европейски музикален 
фестивал“ 2022 

- От 18.00 часа в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“проф. д-р Евгений Сачев, 
социолог и експерт по културно наследство, Негово Преосвещенство Величкият епископ Сионий, публицистът 
Иван Тренев и издателят Николай Тончев ще представят българския вариант на „Златната книга на песните“ от 
Сорбоната в Централното фоайе на Библиотеката  

*** 
Бургас/Карнобат 

- В 8.00 часа в ЗКПУ “Зора” в село Мъдрино министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще се срещне със 
земеделци. От 9.30 часа аграрният министър ще посети Института по ечемика в гр. Карнобат. В 14.00 часа министър 
Иванов ще се срещне с представители на земеделски организации от региона, в сградата на областната управа в 
гр. Бургас, където в 15.30 ще даде и брифинг за медиите  

*** 
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Бургас 
- От 18.00 часа в НХК ще се проведе африкански танцов уъркшоп 
- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" ще бъде представена книгата „Лъч светлина“ от Стефанка Иванова-

Бънкова 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1, ще започне „Салиери“ по пиесата „Амадеус“ на Питър 

Шафър“. Гостува: Драматичен театър Габрово  
*** 
Велико Търново 

- От 16.00 часа в къща музей „Алеко Константинов“ ще бъде открита изложба „Дарени предмети, споделени 
истории“ от фонда на Исторически музей по повод 40 години от откриването на СУ „Цветан Радославов“; ревю на 
старо градско облекло и народни носии от фонда на Исторически музей, с участието на ученици от СУ „Цветан 
Радославов“ 

 *** 
Видин 

- От 8.00 часа в ГПЧЕ "Йордан Радичков"гр.Видин стартира новата кампания за пътна безопасност и превенция на 
употребата на алкохол и наркотици на НЧ "Светъл ден-2009" 

- От 8.00 часа Великопостни часове, Вечерня с Преждеосвещена Света Литургия - Катедрален храм „Св. вмчк 
Димитър Солунски“, храм „Св. Николай Мирликийски“, гр. Видин 

- От 17.00 часа - Последование на Жениха, Катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ и храм „Св. Николай 
Мирликийски“, гр. Видин 

- От 18.00 часа ще започне „От Цветница до Великден“ - хоротека на Градски духов оркестър - Видин и НЧ „Светъл 
ден 2009“ - детска площадка до бл. 8 в ж.к. „Бонония“ 

*** 
Добрич 

- От 13.30 часа в малката заседателна зала (втори етаж) на Община град Добрич ще се проведе пресконференция 
по повод Седмицата на камерната музика „Константин Илиев“  

*** 
Шумен 

- От 18.30 часа в салона на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ ще бъде представен Танцово-визуалният 
спектакъл „По земята българска“ на Ансамбъла за народни песни и танци „Шумен“ с главен художествен 
ръководител доц. д-р Катя Кайрякова 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Патриарх и премиер още не са се "запознали" - тиха враждебност от лоши съвети 
в. Труд - Пътищата блокирани за Великден 
в. Телеграф - Бързият влак най-бавен 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 11 най-близо до Петков & Василев в партия ПП 
в. 24 часа - След плакати "Български фашисти" властта желязна - първо правата на българите в РСМ, после еврочленство 
в. Труд - Нови договори за ремонт и зимно почистване крият капани 
в. Труд - Не казваме "да" на Скопие без гаранции за правата на българите 
в. Телеграф - Разнобой между партньорите за живота на коалицията 
в. Телеграф - Тунелът под Шипка тръгва след 125 години 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Николай Денков министър на образованието и науката: Ще сме видими и от Силициевата долина с новия 
институт за изкуствен интелект в София 
в. Труд - Яков Кедми, бивш ръководител на спецслужба "НАТИВ" в Израел, в специално интервю за "Труд": Икономиките в 
Европа са извратени 
в. Телеграф - Деница Сачева, Депутат от ГЕРБ: Близо сме до предсрочен вот  
Водещи анализи 
в. 24 часа - 200 лв. компенсация за всеки за инфлацията ще помогне и на най-бедните, и на икономиката като цяло 
в. Труд - Суверенитет за три гроша 
в. Телеграф - Лятото на морето ще е като руска рулетка 

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

