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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Петков: Обсъдих със Зеленски навигацията и безопасността в Черно море 
Кирил Петков публикува пост в Туитър, след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски. 
"Обсъдих с президента Зеленски навигацията и безопасността в Черно море", заяви в Туитър българският премиер. 
Той е изразил солидарността и подкрепата на България за Украйна, като и за преговорите за присъединяване. 
"Препотвърдих важността на санкциите срещу Русия", допълва Кирил Петков. 
 
√ Искрен Арабаджиев: Ще има увеличение на тавана на пенсиите от 1 юли 
Ще има увеличение на тавана на пенсиите от 1 юли, прецизираме с точно колко ще бъде, бюджетът може да си го позволи. 
Ще има актуализация на пенсиите от 1 юли, заяви в "Денят започва" Искрен Арабаджиев, председател на социалната 
комисия в Народното събрание. Според него обаче в дългосрочен план таванът на пенсиите трябва да падне. 
По думите му великденските добавки по 70 лева вече са получили всички пенсионери, които получават пенсиите си по 
банков път. 
"От вчера вече е възможно да се изплащат и по пощите, на софтуера му е решен проблемът", каза Искрен Арабаджиев. 
Според него може да се намали ДДС на плодовете и зеленчуците, ДДС на енергията може да се намали временно, така че 
крайната цена да падне. 
"Ако се наложи таван на редица хранителни продукти без да предложим финансова компенсация на търговците и 
производителите, ще има дефицит на стоки. Ако предложим финансова помощ, трябва да се види дали няма да 
увеличат маржовете и нормите си на печалба", допълни Искрен Арабаджиев. 
Той добави, че много трудно държавата може да противодейства на причините за инфлацията във връзка с енергийната 
криза - високите цени на газа и на петрола. 
"Около един милион работят на минимална работна заплата, проблемът е в сивата икономика, изложили сме мерки 
за криминализиране на плащането кеш и въвличането на това, трябва да има сериозни санкции", каза още Искрен 
Арабаджиев. 
По думите му не се планира увеличение на майчинството за втората година, като предложението е сумата да се обвърже 
с минималната работна заплата и да се актуализира. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Хампарцумян: Властта закъснява с някои действия за еврозоната, очевидно няма да избере нов управител на БНБ 
Министерството на финансите закъснява с някои действия за подготовката на България за влизане в еврозоната. Това заяви 
в "Денят започва" банкерът Левон Хампарцумян. Той призова финансовият министър Асен Василев да започне 
изпълнението на плана, който е подготвил с екипа си във финансовото министерство. 
Според Левон Хампарцумян този парламент няма да избере нов управител на БНБ, защото, по думите му, "очевидно не 
могат да се разберат". Според него оставането на настоящото ръководство на БНБ до избора на нова консенсусна личност 
е за предпочитане пред издигането на неподходящи хора. 
"Ще си остане така. План Б е работещ и по-добре да е някой, който може да представлява банката, отколкото някои 
Мики Маус-и, които ги представяме все едно са на представление. Това не е телевизионен сериал, за да представяме 
някой актьор веднъж като папа, после като някой друг." - каза Хампарцумян. 
По думите му сегашната комбинация от партии не успяха да излъчат сравним кандидат с настоящия гуверньор на БНБ и с 
тези на останалите европейски банки. 
"Разбраха го по трудния начин, но мисля, че голяма част от хората, които правят този избор, нямат идея точно 
какво прави БНБ." - допълни той. 
Според Левон Хампарцумян управителят на БНБ трябва да има техническа подготовка, за да управлява и надзирава целия 
финансов сектор, да притежава политическа култура и инстинкт, за да може да има позитивен диалог с управляващите, да 
разполага с мрежа от контакти с централните банки на останалите страни и Европейската централна банка. 
"Не знам дали може да е напълно политически независим, защото все пак е избран от политиците, но може да е 
приемлив от по-широка бленда от политици и така да си осигури независимост.", допълни Хампарцумян. 
Той изтъкна, че е нужен управител с профил, сходен с този на настоящия гуверньор, а във финансовия свят има достатъчно 
българи с високи познания, позиции и възможност да се справят с този пост. 
"Щото иначе, нали разбирате - да дойде някое ангелче отвън, което е напълно независимо и да взима правилните 
решения, а да не познава никого тук – това е наивно. Все едно да ме сложите да дирижирам Софийската филхармония, 
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което може и да е детската ми мечта. Сега си имаме управител, който добре се справя и трябва да потърсят такъв 
със сходен опит." - каза Хампарцумян. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ 16 хотелиери набират персонал в Бургас: Всички са добре дошли, независимо от националността им 
Специализирана борса за работа в туристическия бранш отвори врати в Бургас. Очаква се в нея да се включат и много 
бежанци от Украйна. 
В борсата участват 16 работодатели, които са заявили общо 1200 свободни работни места. 
"Търсят се хора за всякакви позиции в хотелиерството и ресторантьорството - хигиенисти, салонни управители, 
рецепционисти и т.н. Хората от Украйна могат да се възползват също, защото статутът на временна закрила им 
дава правото и на работа, а оттам нататък няма нищо по-различно в условията спрямо българските граждани." - 
каза Живко Янакиев, директор на Бюрото по труда в Бургас. 
 
√ Гърция удължи ковид мерките за влизане в страната до 1 май 
Гърция удължи до 1 май ограниченията за влизане в страната. 
Изискването за сертификат за ваксиниране или отрицателен тест за всички, дори и на деца над 5-годишна възраст остава. 
Прогнозите за студено и дъждовно време през следващите дни не отказват чужденците от резервираните пътувания. 
Мнозина са избрали Страстната седмица за първото за сезона посещение на морето. 
В сила остава и изискването за сертификат или отрицателен тест при посещения на заведения и магазини. 
 
√ Дни преди балотажа във Франция - социолозите дават преднина на Макрон 
Последна седмица преди решаващия втори тур на президентските избори във Франция. Сондажите предричат победа на 
президента Еманюел Макрон с 56 на сто от гласовете над крайнодясната лидерка Марин льо Пен при активност 72 
процента. След кратка пауза за Великден двата щаба вече усилено се подготвят за телевизионния дуел в сряда. 
Възгласи "Макрон президент" посрещнаха държавния глава на предизборна проява в Марсилия. Тук съм и ви уверявам, 
че ще остана, отговори ораторът. В опит да разшири електората си към зелените и левицата той обеща създаване на пост 
министър на възобновяемата енергия и пенсиониране на 64, вместо на 65 години, както планираше. 
"Трябва да ви призная нещо. Нямам амбиция за още пет години, Не, не ги искам като добавка. Искам пет години на пълно 
обновление. На 24-ти април и след това не трябва да има връзка или продължение, а преоткриване, нова амбиция. 
Излових ви рисковете, които крайната десница представлява за нашите свободи, за свободата на пресата, когато казва кой 
е или не е журналист. Не освирквайте крайната десница, не я освирквайте, а я победете на 24 април". 
Според наблюдатели телевизионният дебат в сряда се очертава далеч по-оспорван от предишния дуел между същите 
претенденти през 2017. Марин льо Пен събра привържениците си в департамента Калвадос. Там я призоваха да не се 
предава. 
"Не, не се предавам. Вие сте тези, които ми давате сила и мощ. Само вие и аз се боря за вас. Не го забравяйте", заяви 
Марин льо Пен - кандидат-президент на Национален сбор. 
Лагерът на крайната десница смекчава позицията си по един от основните въпроси в кампанията - планираната забрана за 
носенето на хиджаб. Това ще става "малко по малко", решението ще зависи от депутатите, уточняват вече съюзници на льо 
Пен. Междувременно Европарламентът обяви, че ще си поиска над 600 000 евро, платени неправомерно на Марин юо Пен 
и още трима евродепутати от нейното обкръжение. 
 
БНР 
 
√ Национална кръгла маса в НС обсъжда проблемите на хората с увреждания 
Национална кръгла маса "Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства" ще се 
проведе в Народното събрание. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Никола Минчев. 
Предвижда се от 1 юли предоставянето и заплащането на медицинските изделия, приспособленията, съоръженията и 
помощните средства да премине от Агенцията за социално подпомагане изцяло към Националната здравна каса.  
Заместник-председателят на Националния съвет за хората с увреждания Веска Събева посочи какви притеснения поражда 
тази промяна: 
"Цялата тази промяна, за която ние отдавна настояваме, която е европейска и световна практика, дали няма да е за сметка 
на хората с увреждания. Доколко са готови системите - едната да предаде, а другата да приеме и да започне да снабдява 
тези хора с необходимите за медицински изделия за техния живот". 
Форумът се организира от национално представителните организации, които работят в подкрепа на  хората с увреждания. 
За участие са поканени също депутати от здравната и социалната комисия, както и омбудсманът Диана Ковачева.  
 
√ Коалиционният съвет с консенсус за АПИ и парите за пътища 
С консенсус по темата за Пътната агенция и парите за пътища е приключил Коалиционният съвет на управляващите партии, 
който се проведе в Министерския съвет. В срещата е участвал и вицепремиерът и министър по регионалното развитие 
Гроздан Караджов.  
Срещата започна в 19.30 ч. и продължи до късно вечерта в понеделник. Съветът на управляващата коалиция се събра в 
лидерски формат, само "Има такъв народ" бяха представени от зам.-председателя на ПГ Виктория Василева и от 
вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов. 
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Няколкочасовият разговор е завършил с консенсус по темата АПИ и парите за пътищата, съобщи източник на националното 
радио от Министерски съвет. Крайното решение ще бъде внесено на извънредното заседание на Регионалната комисия.  
Предложенията до момента бяха две - парите за ремонт на пътищата да се отпускат от МС или с решение от НС и доведоха 
до напрежение между "Продължаваме промяната" и "Има такъв народ". 
Пари все пак ще бъдат отпуснати, увериха участници в срещата. 
На коалиционния съвет е било решено още всяка седмица да бъде  обсъждана законодателната програма до "най-малкия 
детайл".  
Все още не е ясно дали ще бъде прието искането на "Има такъв народ" за промяна в състава на две ключови комисии - 
Правната и Бюджетната.   
От партията на Слави Трифонов внесоха искане да бъде увеличен броят на техните депутати за сметка на "Демократична 
България". Сега двете формации имат по двама представители там. От "Има такъв народ" обаче смятат, че като 25-членна 
група трябва да получат 3 места, а "Демократична България" да остане с едно.  
 
√ Кулеба се среща в София с премиера Кирил Петков 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба ще се срещне днес, 19 април, в София с премиера Кирил Петков и с други 
членове на правителството, потвърдиха за БНР от Министерския съвет. 
Снощи украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Туитър, че е обсъдил  с българския премиер проблемите с 
корабоплаването в Черно море. 
Това е поредният разговор между двамата, Петков отново е потвърдил подкрепата за Украйна. 
Зеленски благодари за приема на украински бежанци в България. Страната ни изпраща неколкократно хуманитарна помощ 
за Украйна чрез Българския червен кръст и други неправителствени организации.  
Но България е една от двете страни членки на ЕС, които не предоставят военна помощ за Киев. Въпреки че българското 
правителство одобри изпращането на няколко хиляди каски и бронежилетки за защита на мирното население. 
 
√ Украинските бежанци и перспективите пред летния туристически сезон 
В края на седмицата, по Великден, започва туристическият сезон по българското Черноморие. Нестихващият поток от 
украински бежанци обаче несъмнено ще се отрази на почивките на туристите там. По информация, предоставена за "Радио 
България" от Министерството на туризма, към този момент в областите Варна, Бургас и Добрич в 589 обекта са настанени 
39 598 бежанци, а на територията на цялата страна те са над 43 хиляди. 
В събота, 16 април, вицепремиерът Калина Константинова и началникът на кризисния щаб Валери Рачев съобщиха, 
че държавната програма за хуманитарна помощ, която дава възможност украинските бежанци да нощуват и да се хранят 
безплатно в хотелите, приключва на 31 май. 
"След тази дата Министерският съвет ще обсъди с всички заинтересовани институции възможните варианти, свързани с 
пребиваването на украинските бежанци на територията на България, в зависимост от ситуацията – успокоява Елеонора 
Младенова, експерт в Министерството на туризма. – Сформирана е Оперативна координационна група между държавните 
институции за евакуацията и настаняването на бежанците от Украйна. До изтичане на трите месеца от настаняването им в 
хотелите ще се вземе решение, за да се проведе нормален летен сезон, особено по Черноморието. Разработват се и 
планове за временни приемни центрове за настаняване, търсят се варианти бягащите от Украйна да бъдат преместени във 
ведомствени бази или в зимни курорти за началото на летния сезон." 
България е поела ангажимент за оказване на помощ и вариантът бежанците да бъдат настанявани в български хотели бе 
единственият приемлив и най-бърз за реакция. При все това Великденската почивка в хотелите, приели украинските 
бежанци, е осуетена. 
"При нас има над 170 украинци, от които 75 са деца – казва Сослан Кокаев, управител на хотел в Балчик – първия в страната, 
отворил вратите си за бягащите от войната. – Имахме много предварителни резервации за Великден и се наложи да 
местим туристите в други хотели. От много години работим с голям скандинавски туроператор. Последните две години 
заради пандемията нямаше чартъри, но сега са възстановени и целият хотел е резервиран от края на май. Не знам какво 
ще стане с настанените при нас бежанци, но правим всичко възможно те да се чувстват добре тук. В очите на тези хора 
България се представи добре." 
За Сослан Кокаев изходът е финансирането да продължи и след края на май. Доколко обаче средствата, предвидени от 
държавата за всеки настанен бежанец, ще покрият направените разходи? 
"В момента всички хотели работят на загуба. Има хотели, които са отворили от 1 март, а това са 45 дни изхранване на 
хората, сметки. Само токът ми е над 50 000 евро. Ако излезе втора сметка за ток и хотелиерите не са получили нищо, 90% 
ще фалират – категоричен е Христо Стилиянов, собственик на хотел в Кранево. – Дори след плащането ще останем на 
минимална загуба. Имаме резервации, но няма как да изгоним бежанците. Дай боже всичко да е наред!" 
Туристите, избрали за почивка българското Черноморие, могат да разчитат на хотелите, в които няма настанени бежанци. 
Министерството на туризма очаква туристи от България, Румъния, Полша, Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Израел и 
Белгия. 
"Налице са известни предпоставки да започне възстановяването и на туристопотока от Великобритания, която е ключов 
пазар за България – подчертава експертът Елеонора Младенова. – Насърчаването на вътрешния туризъм остава основен 
приоритет, а за предстоящия летен сезон са планирани и множество международни кампании. В момента разработваме 
различни варианти и вярваме, че ще бъде намерено най-доброто решение." 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101620630/80-ukrainski-deca-povecheto-bez-roditeli-sa-nastaneni-v-hotel-v-kranevo


4 

 

√ Парите за хотелиери, настанили украинци, ще се изплатят до 20 април 
Най-късно до 20 април собствениците на хотелите, в които са настанени украински бежанци трябва да получат плащанията 
по 40 лева на човек на ден, каза за Хоризонт министърът на туризма Христо Проданов. Близо 500 са хотелите, в които са 
настанени граждани от Украйна. Според Проданов, причината за забавянето на парите за хотелиерите е, около 10 % от 
настаняването на украински граждани в хотели у нас е било дублирано: 
"На 30 хиляди настанени имаше около три хиляди лица, които едновременно фигурираха в ЕСТИ системата на два, а някъде 
и на повече хотели. Ако нямаше такива дублажи, още по-бързо щеше да стане това. До края на тази седмица ще си получат 
парите. В момента чакам постановлението на Министерски съвет, който да отпусне тези средства и веднага ще бъдат 
преведени". 
 
√ Избират нов председател на НСИ 
Националният статистически институт обяви процедура по избор на нов председател, тъй като настоящият Сергей 
Цветарски вече е с изтекъл 7-годишен мандат. Срокът за кандидатстване е до 16 май и е определен със заповед на 
вицепремиера Калина Константинова. Кандидатите трябва да имат висше образование с минимална степен „магистър“, 
да са с доказан професионален опит в областта на статистиката, да са български граждани и да не са осъждани. 
Цветарски оглави ведомството в средата на 2014-та година и по закон има право на още един мандат на тази позиция. От 
съобщението на института обаче не става ясно дали ще се кандидатира за оставане на поста. 
 
√ Организират трудова борса за украинци в Бургас 
Агенцията по заетостта организира специализирана трудова борса в Бургас за работа в туристическия бранш. Борсата ще 
се проведе в сряда, 19 април, и в нея могат да участват и украински граждани, които желаят да започнат работа в 
България. Хората, които търсят работа, ще могат да се запознаят с предложения за позиции в хотелиерството и 
ресторантьорството.  
До момента са заявили участие 16 фирми от хотелиерството и ресторантьорството, и се очаква да бъдат обявени над 400 
свободни работни места. Очаква се до края на месеца подобна борса да се проведе и във Варна. 
 
√ Кметове искат средства за саниране на инфраструктурата за минералната вода в балнеокурортите 
Необходими са средства за саниране на съществуваща инфраструктура за минералната вода на балнеокурортите, заявиха 
кметове на такива селища по време на кръгла маса, организирана от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в 
Хисаря. 
Проблемите в балнеокурортите, свързани с туризма, трябва да намерят място в Националния план за възстановяване и 
устойчивост и в оперативните програми, заяви кметът на Хисаря Пенка Христова: 
"Нашите сондажи са доста стари, много от тях пропускат, има течове. Това наистина трябва да се рехабилитира, но те не са 
собственост на общините. Те са собственост на държавата, така че по кой начин общините ще могат да участват, да получат 
някакви средства и как ще ни бъдат предавани?" 
Предвидени средства за рехабилитация на съществуващата инфраструктура за минералните води в балнеокурортите в 
Националния план за възстановяване и устойчивост няма, стана ясно в рамките на кръглата маса. 
Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА-туризъм Сийка Кацарова заяви:  
"За съжаление, видяхме в плана единствено фокус върху проучвания в бъдещ период с цел намиране на геотермална вода, 
която да се ползва за енергия, тоест планът е изцяло фокусиран върху модернизиране на енергетиката на България, ако 
така мога да се изразя. Тоест ние вместо туризъм, трябва да правим може би "зелена енергетика"". 
Според Сийка Кацарова, по този начин се изпуска момента за обновяване на инфраструктурата, а това отблъсква 
инвеститорите. Минералната вода пък изтича в канала.  
Модернизацията на довеждащата инфраструктура на минералните води трябва да се превърне в национален приоритет, 
заяви Георги Стефанов - съветник по климатичните политики на вицепремиера Борислав Сандов, като подчерта, че 
общините трябва да бъдат по-активни:  
"Надявам се това да бъде прегледано с достатъчно внимание и затова всъщност обединението на общините и 
адресирането общо, цялостно, е да намерят своето собствено обединение и всъщност на този проблем да бъде намерено 
трайно и дългосрочно решение". 
Спа туризмът и балнеологията могат да кандидатстват за подкрепа от грантове и финансови инструменти в рамките на 
Плана за възстановяване и устойчивост, заяви министърът на туризма Христо Проданов. 
Туризмът е най-засегнатият сектор, така че фирмите трябва да са активни, за да получат повече средства, каза министър 
Проданов. Той посочи, че в рамките на плана са предвидени инвестиции в размер на 2.937 милиарда лева под формата на 
грантове и финансови инструменти на българските предприятия за улесняване на прехода им към цифрова 
нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Фирмите от туризма могат да кандидатстват за енергийно обновяване 
на обществени сгради, както и с възобновяемите енергийни източници. Допустимите бенефициенти обхващат микро, 
малки, средни и големи предприятия при най-много 50% на предоставената безвъзмездна финансова помощ каза Христо 
Проданов. 
"Заплахите виждам в това да не сме активни, да сме с нарушена комуникация. Другото, което виждам като заплаха, е от 
самите кандидати -- възможността за съфинансиране на определени проекти, по които са кандидатства. Там също има 
някакви идеи за възможност за помощ, основно чрез ББР. Като цяло са отворени да помагат на туризма". 
 
√ Недостиг на медсестри в яслите в София 
За недостиг на медицински сестри в яслените групи в София алармира зам.-кметът по образование Мирослав Боршош. 
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Над 100 са свободните работни места. Столичната община обмисля възможността вместо медицински персонал да се 
назначи педагогически, за да функционират яслени групи: 
Повече от година, аз лично поне и кметът сме изпратили десетки писма до Министерството на здравеопазването. Става 
въпрос за промяна на две изречения в наредба 26. В момента наредбата е на страницата на МЗ, за огромно съжаление и 
учудване наше няма дума за промяна да вкараме хора с образователен ценз, което е изключително важно и това е нашата 
борба. Не могат да разберат смисъла, защото живеят в кабинетите си, защото не разбират какво се случва на фона на 
недостига ще се наложи да затваряме яслени групи, тъй като ще нарушаваме иначе наредбата".   
Продължава строителството на детски градини и ясли във всички райони в София, за да бъде овладян недостигът на места, 
допълни Мирослав Боршош. 18 сгради се строят, 17 се проектират. 
Вчера Боршош провери изграждането на сграда за три яслени и една градинска група в 88-ма детска градина „Детски рай“ 
в квартал "Дружба" 2. 
 
√ Ръст на цената на тока за днес в България със 75% до 479,58 лева за мегаватчас 
Средната цена на тока в ЕС за днес е 211 евро за MWh 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се повишава до около 211 евро за мегаватчас, а 
електроенергията в България поскъпва със 75% до 245,20 евро за MWh (или 479,58 лева) и е една от най-високите в Европа. 
Това показват вчерашните данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (19-и април) най-висока цена на електричеството е отчетена в Гърция 
(287,45 евро за мегаватчас), следвана от България и още две държави (Унгария и Румъния) с цени на тока от 245,20 евро 
за MWh. 
Най-ниска е цената на тока за вторник в Испания и Португалия (по 112,12 евро за мегаватчас) и Полша (147,84 евро), като 
на останалите европейски енергийни борси цената е над 200 евро за MWh. 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за вторник (19-и март) се 
повишава силно със 75,4% до 245,20 евро (или 479,58 лева) спрямо 139,78 евро (или 273,39 лева) за понеделник (18-и 
април). 
Една от причините за рязкото поскъпване на тока за днес в нашата страна вероятно е свързана с повишеното 
електропотребление заради по-ниските температури. 
Според данните в реално време от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) товарът на електроенергийната система 
в страната надхвърли 5000 мегаватчаса в неделя към 20.00 часа, а към 10.00 часа вчера сутринта бяха използвани над 5200 
мегаватчаса. Прогнозите на ЕСО са, че днес, 19-и април, в 10.00 часа сутринта потреблението ще се повиши до 5332 
мегаватчаса, а вечерта в 21.00 часа - до 5355 мегаватчаса. В същите часове на 20-ти отново се очаква потреблението да 
премине 5000 мегаватчаса, на 21-ви само в 21:00 часа да ги надхвърли и чак след това да намалее. 
 

 
 
На 8-ми март 2022 г. цената на тока в нашата страна скочи до рекордните 429,29 евро (или рекордни 839,61 лева за MWh), 
показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (18-и април) достигна 
200,83 лева за мегаватчас (или 150,05 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широкия диапазон 
между 133 и 159 лева за мегаватчас. 
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√ Доклад: България е трета по добив на мед и четвърта по добив на злато в Европа 
Репортаж на Мария Костова в предаването ''12+3'' 
България е трета по добив на мед и четвърта по добив на злато в Европа, а минно-добивната индустрия в страната ни има 
голям неизползван потенциал за растеж. Това каза Кузман Илиев от Съвета по икономически и публични политики, който 
е един от авторите на доклад за ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика: 
"Въпросът е ще можем ли сега при новото раздаване на картите в тази историческа ситуация на падането наобратно на 
желязната завеса да се позиционираме по-добре и да привлечем така инвестиции в този ключов сектор в българската 
икономика, който дава едни пет процента от БВП и 120 000 човека пряко и косвено заети, така че да може по веригата на 
добавената стойност да привлечем и други инвеститори". 
В доклад "Ресурсната независимост на България в условията на следвоенна икономика" на СИПП се посочва, че войната 
между Русия и Украйна несъмнено породи огромни промени в обезпечеността на Европа и на България от енергийни и 
минерални суровини за развитието на икономиката й. 
Към момента ЕС определя 30 минерала като критични, но в същото време Китай осигурява 98% от доставките в ЕС на 
редкоземни елементи и около 62% на всичките определени 30 критични минерала. В глобален мащаб през 2020 г. Европа 
дава само 5% от световния добив в глобалната минна индустрия и е единственият регион в света със западащ сектор в 
добивната и минна промишленост. 
Българската добивна промишленост трябва да бъде изпреварващ играч в изпълнението на стратегическите цели на ЕС в 
сектора. Страната ни е причислявана към "минните" държави и създадената база, върху която може да надграждаме, е 
отлична, с предпоставки за добро развитие и устойчив и прогресивен икономически растеж. Ако приемем, че 
стратегическите минерали и метали ще бъдат "новия петрол", Европа трябва да подкрепи вътрешния капацитет за добив, 
преработка на суровини и материали, посочват икономистите от СИПП. 
Анализаторите предлагат да бъде обособена Изпълнителна агенция "Добивни дейности и управление на подземните 
богатства" към Министерство на енергетиката и природните ресурси. На практика директорът на дирекцията би трябвало 
да координира и дори да води инвестиционен процес, в който участват редица министри, директори на агенции към 
Министерския съвет и директори на дирекции към други министерства, без да има политическа тежест. 
 
√ Ралф Болман: Меркел би загубила много, ако коментира войната в Украйна 
Интервю на Весела Владкова с Ралф Болман в предаването ''Нещо повече'' 
Украинският президент Володимир Зеленски покани бившия канцлер на Германия Ангела Меркел да посети Буча - 
предградието на Киев, където след изтеглянето на руските войски бяха открити първите умишлено убити цивилни 
граждани. Германия търпи остра критика от партньорите си заради меката политика спрямо Русия през 16-те години на 
канцлерството на Меркел. А наследникът ѝ Олаф Шолц, представител на социалдемократическата партия, се опитва не 
много убедително да промени този курс.  
Неотдавна президентът Франк-Валтер Щайнмайер - също социалдемократ - се извини за грешките в политиката към Русия 
в годините, когато беше външен министър на Меркел. А Меркел продължава да мълчи.  
Журналистът Ралф Болман от "Франкфуртер алгемайне цайтунг" и биограф на Ангела Меркел коментира пред 
БНР хвърлена ръкавица от Володимир Зеленски към Ангела Меркел: 
"Прекалено едностранчиво е да хвърляш вината само върху един човек, в случая, че само Меркел е виновна за това, което 
се случи. Русия можеше да се почувства заплашена още през 2008 година, ако тогава Украйна и Грузия бяха влезли в НАТО. 
Войната в Грузия започна малко след въпросната среща на върха. Може би Русия щеше да нападне Украйна още тогава. 
Но това са само спекулации. 
В същото време може да спекулираме, дали щеше да се стигне до войната в Украйна, ако Меркел все още беше канцлер 
на Германия. Защото си мисля, че Путин изгради военните си планове върху предполагаемия политически вакуум в 
западния свят - ново правителство в Германия, нов президент в Америка, нов президент във Франция. Очевидно обаче 
Путин подцени единството на Запада". 
Дори собствената ѝ партия - Християндемократическият съюз - призова бившия канцлер Ангела Меркел да 
коментира войната в Украйна. Вие я познавате добре, г-н Болман, защо мълчи Меркел? 

https://bnr.bg/post/101633934/balgaria-e-treta-po-dobiv-na-med-i-chetvarta-po-dobiv-na-zlato-v-evropa
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"Би загубила много, ако коментира. Освен това тя така или иначе е решила напълно да се оттегли от всякаква публичност. 
Меркел има горчив опит с предшественика си Хелмут Кол, който не спираше да дава съвети на правителството". 
Меркел излезе с писмено съобщение, че не се отказва от позицията си през 2008 година, когато на срещата на върха 
на НАТО се стигна до един типичен за този род срещи компромис: покана към Украйна и Грузия, но не сега. 
"За мен това беше последователна позиция. Ако се върнем назад, през 2008 година наистина имаше основателни причини 
НАТО да се въздържи от приемането на Украйна и Грузия. А що се отнася до газовата зависимост, това беше грешка. Но в 
същото време трябва да призная, че Меркел беше подложена на неимоверен натиск от страна на бизнеса и на силните 
икономически лобита да им осигури евтин природен газ". 
Ангела Меркел често казваше, че разбира работата си като служба в името на добруването на германците. Газовата 
зависимост ли е цената на това? 
"Бих се върнал малко назад. Мисля, че дори и в Германия много хора така и не разбраха причините за по-особеното 
отношение на Меркел към Русия. Тя познава Русия добре и изпитва симпатия към руснаците. И точно поради тази причина 
Меркел от самото начало беше силно резервирана към Путин. 
Много западноевропейци смятат, че Русия не заслужава друго управление, освен авторитарното. Или че Русия не може да 
бъде управлявана по друг начин, както сочи историята на царете, на Сталин и сега на Путин. Меркел никога не е била 
съгласна с това мнение. Тя винаги е била убедена, че руснаците могат и трябва да живеят в демокрация. Именно това 
обяснява конфронтацията ѝ с Путин, която - за онези условия - беше тежка. 
Първите срещи между двамата бяха ледени. Помните случката с кучето, когато Путин умишлено пусна огромното си куче 
при Меркел, знаейки, че я е страх. След анексирането на Крим Меркел беше тази, която настоя за санкции срещу Москва. 
В същото време в ЕС, включително във Франция и Италия, цареше мнението, че санкциите са прекалено сурови. Тогава 
Франция искаше да продаде на Русия тежко въоръжение за милиони евро. 
Допълнителен натиск упражняваше бизнесът в Германия заради обявените от Меркел намерения да затвори ядрените 
централи и въглищните ТЕЦ-ове. Тогава концерните размахаха пръст и казаха: „Щом токът ще поскъпва драстично, тогава 
ни осигурете поне евтин газ.“ 
Много се промениха нещата. Във времето, за което говорим, конфронтирането на Путин с въпроса за човешките права се 
смяташе за слабост. Бизнес средите в Германия, а и съпартийците на Меркел от консервативния Християндемократичен 
съюз смятаха, че човешките права не са тема, която тя трябва да обсъжда с Русия, за да не застраши сделките им с Путин. 
Да не говорим, че повечето шефове на големи компании предпочитат да инвестират в страни с автократично управление, 
където сключваш сделките директно с губернатора. Е, вероятно се плаща под масата, но в името на големия бизнес това 
може да се преглътне. В демократичните държави разрешителните режими доста усложняват нещата". 
В такъв случай, каква политика и как трябва да я водиш с автократична държава, която носи икономическа изгода, 
но политически негативи? В тази графа спада не само Русия, но и Китай. 
"Западът стигна до убеждението, че трябва да преосмисли поведението си. Германия е упреквана за погрешната теза, че 
икономическото сътрудничество ще доведе до демократизация на обществото. Но това не беше само германска политика, 
това беше политика на Запада още от края на Втората световна война. 
Смяташе се, че когато хората заживеят икономически добре, демокрацията ще се наложи. Същото се отнася и до Китай. 
Но опитът на Китай шокира Запада, защото се оказа, че икономическият модел стъпва на пазарната икономика, но 
политическият - на автокрацията. В Китай има огромна средна класа, която е доволна от начина си на живот - както в 
икономически, така и в политически смисъл. Преди 20-30 години никой не можеше да си представи, че такъв модел може 
да е устойчив". 
Германия е световен шампион в износа, както сама се определя. Икономиката е изключително експортно 
ориентирана. Настъпва ли преосмисляне на постулатите в икономическата политика на Берлин? 
"Ще става все по-трудно. Германският икономически модел, който се гради върху евтин газ от Русия и огромен износ за 
Китай, няма да може да просъществува. Конфронтацията между Съединените щати и Китай ще продължи да се изостря. 
Все повече компании ще трябва да избират в бизнеса си между Америка и Китай. 
В същото време Китай се стреми към собствено производство в областта на високите технологии. Западните компании са 
принуждавани да отстъпват патентите си на китайските партньори. Китай започва постепенно да се отказва от западния 
внос и го замества със собствено производство. Всичко това се случва на фона на нарушените вериги на доставки 
вследствие на пандемията. Така че живеем в много динамични времена, когато всичко се променя". 
В статия във "Франкфуртер алгемайне цайтунг" твърдите, че Германия ще се откаже значително по-трудно от 
китайския пазар, отколкото от русия газ. Защо? 
"За германската икономика китайският пазар е значително по-важен от руския газ. От Русия можеш да доставяш 
единствено природни ресурси. Русия не е атрактивна като пазар за германския износ или за изграждането на 
производства. 
Природен газ може да се доставя от другаде, макар и на по-висока цена. Докато китайският пазар е важен за водещите 
отрасли на германската индустрия - за автомобилостроенето, за машиностроенето, за химическата индустрия и т.н.". 
Интервюто на Весела Владкова с Ралф Болман в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Зеленски заяви, че е в ход мащабна офанзива на Русия в Източна Украйна 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е в ход очакваната широкомащабна офанзива на Русия в Източна 
Украйна. По-рано секретарят на украинския Съвет за национална сигурност каза, че Москва се е опитала да пробие 
отбраната в Донецк, Луганск и Харков. Американският президент Джо Байдън ще обсъди кризата  със съюзници и 
партньори на САЩ. 

https://bnr.bg/post/101634217/ralf-bolman-merkel-bi-zagubila-mnogo-ako-komentira-voinata-v-ukraina
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Русия е започнала очакваната нова офанзива в източната част на Украйна, обявиха властите в Киев. Има съобщения за 
експлозии по всички фронтови линии, както и за атаки в други украински райони. 
"Можем да кажем, че руските сили започнаха битката за Донбас, за която се подготвят от много време. Голяма част от 
руската армия в момента е концентрирана върху тази офанзива." 
Украинците ще се борят, за да се защитят, независимо колко руски войски са изпратени там, каза още Зеленски. 
Началникът на кабинета на президента посочи, че това е началото на „втората фаза“ на войната. 
Междувременно от Белия дом съобщиха, че американският президент Джо Байдън ще обсъди със съюзниците днес 
кризата в Украйна, подкрепата за страната, както и усилията за търсене на отговорност от Русия за действията ѝ. 
По-рано говорителят на Пентагона Джон Кърби заяви, че Русия е започнала да "оформя" изтока на Украйна - поставяйки 
условия за по-големи и по-агресивни атаки. По думите му, Мариупол не е паднал въпреки ударите на Русия. 
„Продължаваме да наблюдаваме концентрацията на руските въздушни удари и артилерия в Донбас и на юг, особено около 
и в Мариупол“, каза Кърби и добави, че украинците оказват съпротива въпреки все по-агресивните действия на Русия. 
Вчера при руските бомбардировки срещу няколко града в Украйна са загинали най-малко 17 души, твърдят украинските 
власти. Множество ракети са ударили западния град Лвов, който досега до голяма степен не е бил обект на атаки. 
По данни на ООН повече от 4,9 милиона украинци са избягали от страната след нахлуването на Русия. 
 
√ Трудна седмица предстои за британския премиер Борис Джонсън 
Великденската ваканция във Великобритания приключи и от днес започва трудна седмица за британския премиер Борис 
Джонсън, след като бе глобен за нарушаване на правилата на локдауна.  
Днес Борис Джонсън ще се изправи за първи път пред депутатите, след като му беше връчена глобата от полицията за 
купона за рождения му ден през юни 2020 година. Вечерта премиерът ще направи обръщение към депутатите.  
В сряда Джонсън ще отговаря в Камарата на общините на въпроси на депутати от опозицията след разкритията на "Сънди 
таймс", че е участвал в организирането на изпращане на служител на "Даунинг стрийт" през ноември 2020 години. Очаква 
се Джонсън отново да се извини, но е добре известно, че той продължава да твърди, че през цялото време не е осъзнавал, 
че нарушава правилата. Очаква се също премиерът да се опита да измести фокуса съм войната в Украйна или 
критикуваните плановете за изпращане на търсещи убежище в Руанда.  
Опозицията обаче е твърдо убедена, че Джонсън умишлено е подвел парламента, заявявайки, че правилата на локдауна 
на "Даунинг стрийт" винаги са били съблюдавани, и нейните депутати търсят различни механизми премиерът да бъде 
принуден да отговаря за делата си. Една от възможностите е да се гласува дали той е излъгал в парламента или да стартира 
разследване на парламентарна комисия.  
С голямото мнозинство, което Консервативната партия има в парламента, на този етап не се очаква Борис Джонсън да 
загуби гласуване, но има недоволство и сред много от торите и мнозина от тях ще се замислят сериозно дали публично да 
подкрепят премиера.    
 
√ Великобритания може да влезе в рецесия през лятото 
Британската икономика е изправена пред съвсем реален риск да изпадне в рецесия през лятото на фона на най-голямото 
свиване на доходите за домакинствата от средата на 50-те години на миналия век, докато увеличаващата се инфлация 
ограничава възможностите на потребителите, смята екип от експерти в лондонското сити, цитиран от вестник „Гардиън“. 
Икономистите казват, че двойният удар от по-бавен икономически растеж след края на локдауна и увеличаващата се цена 
на живота след руското нахлуване в Украйна, може да доведе да спад на Брутния вътрешен продукт в две поредни 
тримесечия, а това би означавало рецесия. След по-слабото от очакваното представяне на растежа през февруари и с темпа 
на инфлация, достигащ най-високите нива миналия месец от 1992 година насам, прогнозите на експертите от Ситито са, че 
БВП на Обединеното кралство сега е на път да нарасне с около 1% през първото тримесечие на 2022 г., преди „да тръгне 
на заден ход това лято“.  
Анализаторите допълват, че активността ще бъде намалена с допълнителните почивни дни за платинения юбилей на 
кралицата през юни, тъй като официалните празници обикновено водят до спад на общата икономическа продукция.  
Връщането към по-ниски темпове на активност в здравния сектор след зимната офанзива за ваксиниране на хората срещу 
Covid-19, както и завръщането на домакинствата към редовните разходи, но на фона на увeличаващата се цена на живота, 
също ще затормозят икономическия растеж, прогнозират експертите. Предупрежденията идват след като директорът на 
Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че глобалния растеж ще се забави през тази и следващата 
година, тъй като шоковите вълни от Covid-19 и войната в Украйна ще поддържат инфлацията по-висока за по-дълго от 
очакваното, пише „Гардиън“. 
 
√ Турската централна банка намали лихвата по задължителните резерви на търговските банки до нула 
Турската централна банка намали до нула лихвения процент, прилаган за задължителните резерви на търговските банки, 
деноминирани в турски лири, и прекрати практиката на извършване на допълнителни лихвени плащания върху суми, 
конвертирани от чуждестранна валута в лири от реални лица. 
Централната банка също така промени комисионната система, която обяви преди време в размер на 1,5% за сметки в 
чуждестранна валута за тези, които не могат да конвертират депозити от чуждестранна валута в лири. 
Ходовете бяха обявени в писмо на централната банка, изпратено до банките в петък и видяно от агенция Ройтерс, като 
промените са в сила от 15 април. 
Решенията на банката идват след поредица от мерки през последните месеци в подкрепа на турската лира, след като 
местната валута се обезцени в края на 2021 г. с 44% в рамките на изминалата година. 
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Преди последната промяна се прилагаха лихвени проценти, вариращи между 8,5% и 14% за увеличаване на дела на лирите 
в задължителните резерви на търговските банки. 
Централната банка също така отложи от 8 юли за 2 септември датата, до която физическите и юридическите лица трябва 
да достигнат целеви курс от 20% за сумите, конвертирани от чуждестранни валути в лири. 
 
√ Парламентът на Албания започва избор на нов президент на 4 май 
Албанският парламент ще проведе първи кръг гласуване за нов президент на страната на 4 май, съобщи Таулант Бала, 
лидер на парламентарната група на социалистическото мнозинство, предаде БТА, позовавайки се на сайта Екзит. 
Парламентът може да гласува до пет пъти за избор на нов президент, като първите три кръга на гласуването изискват 
мнозинство от три четвърти (84 гласа). 
Ако няма категоричен победител след третия вот, президентът може да бъде избран с обикновено мнозинство (71 гласа). 
Като се има предвид, че управляващата Социалистическа партия разполага със 74 места в 140-местния парламент, 
изглежда вероятно техният избор в крайна сметка да получи одобрение, отбелязва сайтът. 
Всяка група от най-малко 20 парламентаристи може да представи в парламента свой кандидат за президентския пост. 
Настоящият президент на Албания Илир Мета може да се кандидатира за втори мандат, но обтегнатите му отношения със 
Социалистическата партия правят продължаването на мандата му малко вероятно, посочва Екзит. 
 
√ Китайските власти поставят основен акцент върху стабилизирането на веригите на доставки 
Вицепремиерът на Китай Лю Хъ заяви в понеделник, че властите в Пекин ще поставят по-голям акцент върху 
стабилизирането на веригите на доставки на фона на продължаващата вълна на коронавирусната пандемия в страната. 
Говорейки на конференция в Пекин, китайският висш служител разкри, че правителството ще създаде т.нар. "бял списък", 
който ще включва външнотърговски компании и предприятия в ключови сектори, като производството на микрочипове, 
автомобилна индустрия, потребителска електроника, производство на оборудване, селскостопански материали, храни и 
лекарства. 
Националните пропуски за транспортни компании ще трябва да се издават и използват "в достатъчни количества", а 
логистичният процес не трябва да бъде ограничаван или забавян с оглед на факта, че шофьорите и другите служители 
изчакват резултатите от тестове за коронавирус, посочи Лю Хъ. 
 
√ Китайската централна банка представи мерки в подкрепа на икономиката, засегната от Covid вълната 
Китайските власти ще засилят финансовата подкрепа за индустрии, фирми и хора, засегнати от огнищата на Covid-19, като 
част от стъпките за смекчаване на икономическото забавяне, обяви в понеделник централната банка на страната. 
Китайската централна банка и Държавната валутна администрация разкриха в понеделник пакет от 23 мерки, който имат 
за цел да помогне на водещата азиатска икономика с оглед настоящата Covid вълна, довела до локдауни в редица градове 
и региони на страната. 
Народната банка на Китай (PBoC) "ще поддържа разумно достатъчна ликвидност и ще насочва финансовите институции" 
да предоставят повече заеми и да насочват кредитната политика към подкрепа на малки и микро компании, както и 
подпомагане на селското стопанство, здравеопазването и "основните области на потребление". 
Китайските власти също така заявиха, че ще подобрят финансовите услуги в жилищния сектор и ще предприемат стъпки, 
за "да задоволят разумните жилищни нужди на купувачите на жилища и да насърчат стабилното и здравословно развитие 
на местния пазар на недвижими имоти". 
Финансовите институции трябва гъвкаво да подкрепят засегнатите от Covid-19 лица чрез разумно забавяне на изплащаните 
от тях заеми. Финансовите институции трябва по подходящ начин да купуват местни държавни облигации, за да подкрепят 
инвестициите в инфраструктура, каза още централната банка. 
В допълнение, PBoC трансферира излишната си печалба от 600 милиарда юана (около 94,26 милиарда долара) към средата 
на април на централното правителство на страната. 
Въпреки че БВП на Китай нарасна през първото тримесечие по-силно от очакваното, растежът се забави през март, тъй като 
потреблението, недвижимите имоти и износът бяха силно засегнати от Covid въната в страната и налаганите заради нея 
локдауни в редица региони, включително Шанхай. Войната в Украйна е фактор, който допълнително ще влоши 
икономическите перспективи в следващите месеци. 
В петък Народната банка на Китай обяви, че ще намали за първи път тази година минималните задължителни резерви - 
количеството средства, които банките трябва да държат като резерви, за да подкрепи забавящата се икономика. 
 
√ Световната банка намали прогнозата си за глобалния растеж до 3,2% заради войната в Украйна 
Световната банка намалява прогнозата си за глобалния растеж през 2022 г. с почти един процентен пункт до 3,2% от 
предишна оценка за експанзия с 4,1%, като солидната низходяща ревизия е в резултат на негативните последици от 
инвазията на Русия в Украйна, заяви в понеделник президентът на СБ Дейвид Малпас. 
Малпас също така каза пред репортери по време на конферентен разговор, че Световната банка отговаря на 
допълнителния икономически стрес от войната, като предлага нова, 15-месечна цел за кризисно финансиране в размер на 
170 милиарда долара, като целта е да се ангажират около 50 милиарда долара от това финансиране през следващата три 
месеца. 
Той отбеляза, че най-големият компонент при намаляването на прогнозата на банката за глобалния растеж е очакваното 
свиване с 4,1% на икономиката в региона на Европа и Централна Азия, включващ Украйна, Русия и съседните им държави. 
Световната банка намали и прогнозите си за развитите и за редица от развиващите се икономики поради скока в цените 
на храните и енергията, причинени от смущенията във веригите на доставки, свързани с войната, посочи Малпас. 



10 

 

 
√ В ООН обсъждат правото на вето на постоянните членки на Съвета за сигурност 
Лихтенщайн свиква днес Общото събрание на ООН за дебати по проекторезолюция, подкрепена от Вашингтон, която 
изисква петте постоянни членки на Съвета на сигурност на организацията да оправдават използването си на вето, предаде 
АФП. 
Идеята да се ограничат правомощията за право на вето на постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН е стара, но 
бе възродена след началото на руската инвазия в Украйна. 
Правото на вето на Москва ѝ позволява да парализира действия на Съвета, който се предполага да се намесва в подобни 
конфликти като гарант за глобалния мир, както е дефинирано в Хартата на Обединените нации. 
Предложението на Лихтенщайн, съвместно с още около 50 държави, една от които САЩ, обаче няма подкрепата на  
останалите четири постоянни членки на Съвета за сигурност – Русия, Китай, Франция и Великобритания. 
Според дипломати инициативата ще бъде обект на предстоящ вот. 
 
Сега 
 
√ Фискалният резерв възстанови част от парите си 
След върнат заем от НЕК, нова емисия ДЦК и данъчни постъпления към 15 април правителството разполага с 8.2 млрд. 
лева 
Фискалният резерв е нараснал до 8.282 млрд. лв. към 15 април, след като седмица преди това бе паднал почти до 
санитарния минимум. Това става ясно от данните на БНБ за баланса на управление "Емисионно" към 15 април. Месец 
преди това спестените пари на правителството бяха 9.9 милиарда лева. 
Обезпокоителните данни, че към 8 април парите на правителството по сметки в БНБ са 4.757 млрд. лв. -  само с 250 млн. 
лв. над неснижаемия остатък, станаха повод за множество коментари. Държавата свърши парите, подеха критици на 
властта. Коалиционният партньор "Има такъв народ" също наля масло в огъня. 
Лично шефът на бюджетната комисия Любомир Каримански, чиято кандидатура за управител на БНБ не получи подкрепа 
от останалите три формации в управлението, пусна пост във Фейсбук със следния текст: "Как се промениха средствата на 
фискалния резерв (от действията на Министерството на финансите) по депозити в Българската народна банка за по-малко 
от месец и половина (25.02.22 - 08.04.2022)!? Само факти!" 
Съпартиецът му Пламен Данаилов, който е зам.- министър на енергетиката, също обърна внимание на спада на фискалния 
резерв под 4.8 млрд. лв. към 8 април и попита чрез социалните мрежи: "Какво е наложило и за какво са били разходвани 
толкова много средства, всички ние се надяваме да ни бъде прозрачно представено." 
До момента финансовият министър Асен Василев единствено обясни, че оттогава досега правителството е платило 2.7 
млрд. лв. по стар външен дълг, но с очакваните приходи от данъци през април резервът ще се възстанови на предишните 
нива. "Фискалният резерв е като банковата сметка - превеждат ви заплатата и вие харчите, после пак превеждат заплатата, 
пак харчите...", посочи Василев. 
Има и други причини за спада на парите на държавата до рекордно ниско ниво в началото на април, освен плащания по 
външния дълг на държавата. Правителството прави все повече и повече извънредни разходи за компенсации на бизнеса 
и на граждани във връзка с нарасналите енергийни цени и други помощи. Вероятно изтегленият до момента нов дълг от 1 
млрд. лв. не е бил достатъчен да покрие всички допълнителни харчове. 
Освен това винаги първата седмица от месеца паричните запаси намаляват с по около милиард заради изплащането на 
пенсиите, след което сумата се попълва от приходи.   
Фискалният резерв са наличите пари, към които правителството посяга, когато постъпленията от данъци не достигат за 
покриване на разходите. Финансовото министерство обаче може да използва единствено превишението над 4.5 млрд. лв., 
защото това са неприкосновените средства на Сребърния фонд, на Националния фонд (средства на ЕС), както и двата 
национални ядрени фонда. Само в Сребърния фонд в момента има около 3.6 млрд. лв.  
Финансовият министър Асен Василев обясни, че в последната седмица постъпленията от данъци ще увеличат парите във 
Фискалния резерв до над 8 млрд. лв.  
Зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов обаче допълва, че на 15 април в резерва са влезли 1.2 млрд. лв. от 
НЕК. Националната електрическа компания предсрочно е погасила заем, даден й от финансовото министерство за 
покриване на обезщетението по разваления договор с руската "Атомстройекспорт" за строителство на АЕЦ Белене. Този 
заем трябваше да се върне в края на 2023 г., но бе изискан предсрочно. 
"Ако не бе тази важна финансова подкрепа от Министерството на енергетиката, държавният бюджет можеше да изпадне 
в затруднение да посрещне предстоящите плащания", написа в пост във фейсбук Пламен Данаилов. 
Още този месец обаче върнатите пари от НЕК вероятно ще бъдат използвани за изкупуването на зърно от държавата. 
Именно липсата на пари беше причина сделката да се забави толкова много. 
В защита на финансовия министър и на Фискалния съвет се включиха депутати от "Демократична България". "Не всичко е 
цветя и рози, но фискалният резерв изглежда ОК", коментира Владислав Панев. "Фискалният резерв е с 3.5 млрд. лв. 
повече отколкото беше преди седмица, когато се появиха апокалиптични прознози, че парите на държавата свършват. 
Така става като се сравняват круши с ябълки", написа той в свой пост във Фейсбук. Според Панев движението на средствата 
в резерва е правилно да се следи в края на всеки месец. Той припомня, че през изминалата седмица резервът е бил 
попълнен и с 500 млн. лв. от нова емисия ДЦК. 
Преди дни Панев успокои, че бюджетът има достатъчно буфери и вероятно ще бъде изпълнен, въпреки проблемите с 
очаквания по-нисък ръст на БВП и доста по-високата инфлация от заложените.  
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√ Докторантските стипендии се увеличават до 750 лв. 
Новият размер ще се изплаща със задна дата от 1 април 2022 г. 
Месечната стипендия за докторантите в държавните висши училища и научни организации ще се увеличи с 50% - от 500 
лв. на 750 лв., считано от 1 април 2022 г. Това предвижда проектопостановление на МС, внесено от просветния 
министър акад. Николай Денков. 
То ще отмени досегашното постановление, според което се ежегодно се предоставяха средства за допълнителни 
стипендии на докторантите в държавните вузове. В мотивите към проекта пише, че въпросните допълнителните 
стипендии, които се даваха на докторанти във вузове с най-добри научни показатели, не са изпълнили целта си - не са 
довели до повишаване на качеството на научната работа на докторантите и до привличането и задържането на младите 
учени в страната. Според данни на министър Денков от 5300 души през 2018 г. зачислените редовни докторанти са 
намалели до едва 1300 човека през 2020 г. 
С отпускането на по-високи стипендии за всички докторанти МОН си поставя за цел да започне "дълготрайна политика по 
отношение на грижата за докторантите" - по-високите стипендии според министерството ще им позволят да се фокусират 
върху обучението си и да постигнат по-високи резултати. От министерството очакват системата за предоставяне на 
стипендии да се оптимизира, да се повиши качеството на обучение и то да се доближи в по-голяма степен до очакванията 
на работодателите. 
По-високи стипендии се очаква да получат около 3 500 докторанти, обучаващи се в държавните висши училища, и около 
300 докторанти в научните организации. За целта от 1 април до края на декември 2022 г. са планирани 8.6 млн. лв., 
разчетени по бюджета на МОН. За календарна година са необходими 11.4 млн. лв., които ще бъдат планирани със закона 
за държавния бюджет за 2023 г. по бюджетите на съответните държавни висши училища, БАН и останалите научни 
организации. 
Докторантите трябва да получат увеличените си стипендии, след като постановлението бъде одобрено от МС. Тогава ще 
започне да се плаща новият, по-висок размер, заедно с добавката със задна дата от 1 април. 
 
√ Хакери са атакували информационните системи на Български пощи 
Няма проблем за изплащането на Великденските добавки за пенсиите, уверяват от компанията 
Информационните системи на "Български пощи" са били обект на кибератака в събота, 16 април 2022 г.  
Кибератаката беше установена бързо и незабавно бяха взети мерки, като беше осигурен и ресурс на държавната облачна 
инфраструктура за прехвърляне на системите на "Български пощи", съобщиха от държавната компания. Екипите на 
компетентните институции работят по анализа на злонамерените действия и оценка на засегнатите системи. 
Оттам уверяват, че няма да има прекъсване в изплащането на пенсии, социални помощи и еднократните Великденски 
добавки в пощенските станции в цялата страна. Ще се доставят и вътрешни пратки без наложен платеж. В резултат на 
кибератаката обаче са възможни затруднения в използването на част от услугите на "Български пощи", без да се уточнява 
кои точно услуги са засегнати. 
В събота стана известно, че  "Български пощи" са преустановили проемането на пратки. Тогава от компанията заяви, че 
причината са технически проблеми и не могат да се ангажира със срок, в който проблемът да бъде преустановен. 
 
√ Всяко дружество задължително трябва да има управител 
На всяка цена ли трябва управителят на ООД да е съдружник? Всъщност задължително ли е да има такъв управител, 
или може да се определи един съдружник, който да се занимава с всичко? 
Дружество с ограничена отговорност (ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията 
на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Това разпорежда Търговският закон. 
Пак там е посочено, че органи на управление на ООД са Общото събрание и управител. Изрично е записано, че едно ООД 
може да има не един, а няколко управители. Отделно е подчертано, че управителят може да не е съдружник. В тези случаи 
той участвува в заседанията на общото събрание, но само със съвещателен глас. 
Така или иначе, управителят е задължителна фигура в дружеството. Това става ясно и от правилата за вписване на ООД. 
Там е отбелязано, че в търговския регистър е необходимо да се представи дружественият договор, който се обявява, както 
и че е необходимо да е назначен управител или управители. 
Иначе е записано, че управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на 
общото събрание, както и че именно той представлява ООД-то. При няколко управители всеки един от тях може да действа 
самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на 
управителя нямат действие по отношение на трети лица. 
В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа 
си. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския 
регистър. Управителят може и сам да поиска да бъде заличен - с писмено уведомление до дружеството. В срок до един 
месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския 
регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се 
вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице. 
Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им. 
Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва 
в писмена форма от името на дружеството чрез лице, управомощено от общото събрание на съдружниците или от 
едноличния собственик. 
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Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или 
контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.  
Важно е да се отбележи, че без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва 
търговски сделки,  да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да заема 
длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 
тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството 
вреди. 
 
√ Водещи икономисти настояха за глобален регистър на олигарсите 
Така ще се окаже натиск върху Русия, смятат Джоузеф Стиглиц и Тома Пикети 
Водещи икономисти призоваха лидерите на Г-20 да изготвят световен регистър на активите за проследяване на лицата, 
укриващи данъци, съобщи БГНЕС. Според тях, по този начин би могло да се окаже натиск върху Русия за инвазията й в 
Украйна, като се разкрие скритото богатство на олигарсите. 
Икономистите Джоузеф Стиглиц (САЩ) и Тома Пикети (Франция), които са автори на бестселъри, отправиха този призив в 
отворено писмо, публикувано във вестник „Гардиън”, преди предстоящата среща на Г-20 в сряда. 
Въз основа на постигнатия през последните години напредък в обмена на финансова информация е "време да се създаде 
глобален регистър на активите, който да се насочи към скритото богатство", се казва в писмото. То е подписано от 
членовете на мозъчния тръст Независима комисия за реформа на международното корпоративно данъчно облагане. 
Западните сили разгърнаха поредица от строги санкции срещу руския президент Владимир Путин и неговите съюзници, 
откакто започна инвазията в Украйна през февруари. 
Сред лицата, срещу които са насочени санкциите, е и милиардерът Роман Абрамович - собственик на футболния клуб 
"Челси". Смята се, че руските олигарси притежават "богатство на стойност най-малко 1 трилион долара в чужбина, често 
скрито в офшорни компании, чиято истинска собственост е трудно да се определи", се казва в писмото. 
"Усилията на страните, които искат да ги санкционират, сега се препъват в тази стена от непрозрачност. Сега имаме 
уникалната възможност да постигнем напредък в прилагането на глобален регистър на активите", за да пресечем мрежата 
от фиктивни компании и да свържем всички видове активи с истинските им собственици", се казва още в обръщението. 
 
√ Кремъл не казва кои страни са приели да плащат в рубли 
Досега нито една "вражеска" държава не е обявила, че смята да се съобразява с указа на Путин 
Русия в последните дни внушава, че вече има държави, които са склонили да плащат за природния газ в рубли. Но до 
момента има само една страна, която си е признала, че е приела условието на Москва и това е Армения. При това 
решението на Ереван е доброволно - Армения не е в т.нар. "неприятелски списък на Русия. Според изявленията на Кремъл 
плащането в рубли трябва да е нещо като наказание, то е ответ на западните санкции и е задължително само за 
"вражеските" държави от черния списък, в който влизат всички от ЕС, САЩ, Канада, Великобритания, Украйна, Австралия, 
Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван, Швейцария, Норвегия, Исландия, Монако, Сан Марино, Черна 
гора. 
Няколко купувачи на руски газ се съгласиха да преминат към плащания в рубли, заяви в петък руският вицепремиер 
Александър Новак. "Очакваме решението да преминат към рубли и от други вносители“, добави той в коментар, 
публикуван в списание Energy Policy.  Но не разкри кои са клиентите.   
Днес за пореден път стана ясно, че Кремъл не иска да конкретизира кои са тези държави, които са приели "наказанието" 
и са готови да подкрепят курса на рублата, плащайки доставките на газ в руска валута. Което означава, че вероятно няма с 
какво да се похвали, а просто блъфира. Има съмнения, че от 27-те от ЕС единствено Унгария може да се поддаде на 
условието на Москва. 
Дмитрий Песков, говорител на руския президент, отказа да назове страните, които са съгласили да плащат за газовите 
доставки в рубли, предаде днес РИА Новости. "Информация от такъв характер надали подлежи на публикация от наша 
страна" - така се е измъкнал от отговор прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. "С този въпрос се занимават 
съответните ведомства и е в ресора на вицепремиера Александър Новак и най-вече засяга "Газпром" и неговите 
чуждестранни партньори", е посочил Песков, като е добавил, че първи плащания в рубли ще има през май". 
На 31 март Владимир Путин подписа указ, с който обяви, че "неприятелските държави" занапред ще трябва да плащат в 
рубли за синьото гориво, което купуват от "Газпром". Становището на ЕС по въпроса обаче е ясно - договорите предвиждат 
плащания в евро или в долари, а за евентуална смяна на валутата са необходими преговори и съгласие на двете страни по 
договорите. 
Путин предупреди Европа, че рискува доставките на газ да бъдат прекъснати, ако не се плаща в руската валута. Но всъщност 
се оказа, че "формулата" предвижда купувачите  да открият сметки в Газпромбанк, а руската банка да конвертира 
постъпленията в евро или долари да се конвертират в рубли. 
Външният министър на Унгария Петер Сиярто обяви преди дни, че Будапеща планира да плаща за руския газ в евро чрез 
Газпромбанк. 
Армения вече направи няколко плащания за доставките на руски природен газ в рубли, каза министърът на икономиката 
Ваган Керобян в интервю за руската медия RBC. 
 
√ САЩ организират световна среща на върха за Covid-19 на 12 май 
Втората глобална среща на върха относно Covid-19 ще се проведе на 12 май, обяви Белият дом в изявление(link is external). 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/18/joint-statement-between-the-united-states-belize-germany-indonesia-and-senegal-on-the-announcement-of-the-second-global-covid-19-summit/
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Новината идва, след като подвариантът BA.2 започна да се налага в няколко района на САЩ. В изявлението на Белия дом 
се казва, че виртуалната среща ще бъде съпредседателствана от Съединените щати, заедно с настоящия председател на Г-
7 Германия, председателя на Г-20 Индонезия, председателя на Африканския съюз Сенегал, като и Белиз, настоящ 
председател на Карибската група КАРИКОМ. 
"Появата и разпространението на нови варианти като Омикрон засили нуждата от стратегия, насочена към контролиране 
на Covid-19 в световен мащаб. Заедно можем да смекчим въздействието на Covid-19 и да защитим хората, които са в най-
висок риск, с ваксинации, тестове и лечения. Знаем, че трябва да се подготвим сега, за да изградим, поддържаме и 
финансираме глобалния капацитет, от който се нуждаем, не само за нововъзникващите варианти на Covid-19, но и за 
бъдещи здравни кризи", се казва в изявлението на Белия дом. 
Джо Байдън свика първата глобална среща на върха относно Covid-19 миналия септември, призовавайки за международно 
сътрудничество за намиране на стратегии за прекратяване на пандемията. Вариантите Делта и Омикрон 
обаче предизвикаха покачване на нивата на заразяване, докато по-малко от 60% от световното население е напълно 
ваксинирано. 
Белият дом казва, че срещата на върха на 12 май ще се съсредоточи върху няколко области. Те включват 
ваксинация, тестове и лечения, особено за най-рисковите групи, разширяване и защита на здравната работна сила и 
минимизиране на прекъсванията на рутинните и основни здравни услуги, както и генериране на устойчиво финансиране 
за здравна сигурност, здравни системи и за потушаване на бъдещи пандемии. 
Междувременно Шанхай съобщи за три смъртни случая от Covid-19, предаде Си Ен Ен. Това са първите официално обявени 
смъртни случаи в бушуващото огнище на варианта Омикрон, който зарази стотици хиляди въпреки наложения от 
правителството локдаун на целия град. 
Трима възрастни между 89 и 91 години са починали от Covid-19 в неделя, след като състоянието им се влошило в 
болницата, съобщи общинската здравна комисия в Шанхай в изявление. И тримата са били неваксинирани и са имали 
съпътстващи заболявания на сърцето, диабет и високо кръвно налягане. 
Градът отчете 2417 симптоматични случая и 19 831 асимптоматични в понеделник, което е малко по-малко спрямо 
предходния ден. 
 
√ Либия затвори голямо петролно находище 
Либийска държавна петролна компания съобщи, че е принудена да затвори добива от петролно находище на фона на 
политическата безизходица, която заплашва да доведе до възобновяване на въоръжения конфликт в 
северноафриканската страна, предаде Асошиейтед прес. Държавната компания „Нешънъл ойл корпорейшън“ каза, че 
вчера група хора са влезли в находището „Ал-Фил“ в южната част на страната и са спрели работата му. Не се съобщава за 
колко души става въпрос и дали те са били въоръжени. Междувременно племенни лидери от южния регион на страната 
съобщиха във видеообръщение за затварянето на „Ал-Фил“ и поискаха отстраняването на ръководителя на петролната 
компания Мустафа Санала. Те настояха и за справедливо разпределяне на приходите от петрол в трите основни региона 
на Либия.  Освен това те призоваха премиера Абдел Хамид Дбейба да предаде властта на назначеното от парламента 
правителство на съперника му Фатхи Башага.  Националната петролна корпорация е предприела юридически действия, 
които позволяват на компанията да се освободи от договорните си задължения заради извънредни обстоятелства.  Все 
още не е ясно колко барела ще загуби Либия заради затварянето на находището „Ал-Фил“. Производството на петрол в 
страната възлиза на около 1,2 милиарда барела на ден. Понастоящем световните пазари са разтърсени от руската инвазия 
в Украйна, заради която цените на суровия петрол се повишиха до над 106 долара на барел, отбеляза Асошиейтед прес. 
 
3e-news.net 
 
√ Смяна на борда на "Кинтекс" поиска министърът на икономиката Корнелия Нинова 
Министърът на икономиката Корнелия Нинова нареди смяна на борда на „Кинтекс“, съобщиха от пресцентъра на 
икономическото министерство. 
Инспекторатът на Министерството на икономиката и индустрията извърши проверка на дейността на „Кинтекс“ ЕАД за 
2021 г. Заключенията са за редица нарушения и явен конфликт на интереси на изпълнителния директор. Препоръките са 
за сигнализиране на компетентните органи, се казва в съобщението. 
Министерството на икономиката и индустрията предприе необходимите действия: 
Докладът на инспектората е изпратен на прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция; 
Министърът на икономиката и индустрията нареди смяна на ръководството на „Кинтекс“. 
 
√ Скок със 75,42%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 479.58 лв. за MWh с ден за доставка 19 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 479.58 лв. за MWh и обем от 83 487.30 MWh с ден за доставка 19 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е ръст 
със 75.42 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 500.06 лв. за MWh, при количество от 42 765.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 721.60 MWh) е на цена от 459.09 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 400.95 лв. за MWh и количество от 3417.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 371.61 за MWh (3479.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 643.72 лв. за 
MWh при количество от 3413.7 MWh. Висока е и стойността за 08 часа - 580 лв. за MWh (3529.8 MWh). 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 463.91 лв. за MWh при количество от 3261.7 MWh. 
Спрямо стойността от 273.39 лв. (139.78 евро) за MWh за 18 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 19 април 2022 г. се повишава  до 479.58 лв. за MWh (ръст със 75.42 %) по данни на БНЕБ или 245.20 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1380.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 206.03 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     36,13%   2053.32 
Кондензационни ТЕЦ   39,65%   2253.07 
Топлофикационни ТЕЦ   6,31%   358.36 
Заводски ТЕЦ    2,61%   148.09 
ВЕЦ     0,80%   45.47 
Малки ВЕЦ    3,56%   202.3 
ВяЕЦ     5,15%   292.86 
ФЕЦ     5,21%   296.28 
Био ЕЦ     0,52%   29.68 
Товар на РБ        4976.27 
Реализиран товар и прогноза на товара в MW 
Интензитетът на СО2 е 361g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 17 април расте с 27.59 % 
В сравнение с аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ намалява с 33.77 на сто 
Производството на електроенергия остава положително и все още запазва по-висок положителен дял. Въпреки че остава 
на плюс, потреблението на електроенергия бележи изменение в посока надолу, ако се проследят по-ранни периоди. 
Салдото (износ-внос) все още държи висок дял в процентно отношение, но се запазва тенденцията за силно свиване. 
Високо остава участието на базовите централи. Подобряват се и данните за дела на възобновяемите енергийни източници 
(ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Ситуацията при  водноелектрическите централи (ВЕЦ) е 
точно противоположна, тъй като те запазват висок минусов дял. Това става ясно от оперативната справка на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 януари – 17 април (01.01.2022 
г. – 17.04.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от времето от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец април тази 
година е нараснало до обем от 17 211 866 MWh, или с 19.26 % спрямо аналогичния период от предходната 2021 г. (плюс 
20.20 % отчетени преди седмица за отчетния период до 10 април). За сравнение, тогава производството на електроенергия 
е възлизало на 14 431 816 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително и за посочения период от началото на годината към седемнадесети 
април достига до обем от порядъка на 13 069 059 MWh. Това означава ръст с 1.93 % (плюс 2.35 % отчетени преди седмица). 
Година по-рано за посочените дни потреблението на електроенергия е било 12 821 394 MWh. 
Салдото (износ-внос) упорито се свива, а ако се проследят данните от предходни периоди става ясно, че тенденцията е 
устойчива. За сравнявания период от първия ден на януари до седемнадесетия ден на четвъртия месец от годината салдото 
(износ-внос) е в обем от 4 142 807 MWh, което представлява увеличение (плюс) от 157.25 % спрямо сравнявания период 
на миналата година (плюс 171.55 % отчетени преди седмица, плюс 183.07 % преди две седмици) . Салдото (износ-внос) 
тогава е било от порядъка на 1 610 422 MWh. 
Делът на базовите централи остава положителен и все още висок. За отчитаните сравнявани дни от началото на тази година 
към 17 април този дял достига до обем от порядъка на 14 721 468 MWh, което представлява ръст (плюс) с 27.95 % (плюс 
29.03 % преди седмица). Година по-рано делът на базовите централи е бил в обем от 11 505 582 MWh. 
Продължават да се подобряват да се подобряват и данните за ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец 
април тази година нараства с (плюс) 25.35  до обем от 506 640 MWh (отчетени плюс 23.70 % преди седмица). През 
аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от порядъка на 402 599 MWh. По-
добрите данни за сравнявания период на 2022 г. в частност се дължат, както на увеличението на вятърните (плюс 25.07%) 
и фотоволтаични (плюс 37.46 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.10 %). 
 Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства – с (плюс) 21.20 % и за посочения период достига до обем от 
693 317 MWh (плюс 21.10 % отчетени преди седмица). През сравняваното време, но година по-рано делът на ВЕИ в 
разпределителната мрежа е бил в обем от 572 064 MWh. По-добрите данни за тазгодишния период се дължат на 
увеличението на дела на вятърните (плюс 32.37 %) и фотоволтаични (плюс 19.27 %) централи, въпреки спада при биомасата 
(минус 23.40 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да остава на минус и дори има леко влошаване на 
показателите. За времето от първия ден на януари тази година до седемнадесетия ден на месец април участието на ВЕЦ е 
в обем от 1 292 441 MWh, което представлява спад (минус) с 33.77 % (минус 33.34 % преди седмица). За сравнение, година 
по-рано през същия период ВЕЦ са участвали с обем от 1 951 571 MWh. 
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√ Рязко покачване на енергийните цени по европейските борси след края на великденските празници 
Румънската OPCOM затвори при цена от 245,20 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 287,45 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 245,20 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 19 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 255,68 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
234,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 329,13 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя ще бъде 
190,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 154,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 19 април ще бъде 287,45 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 142,28 гвтч. Максималната цена ще бъде 363,15 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 190,95 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цената за базова енергия в Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 април е 245,20 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 255,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 329,13 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч 
и тя ще бъде 190,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 83 770,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 април на Словашката енергийна борса е 231,45 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 295,43 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 184,20 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за Чешката енергийна борса е 221,76 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 295,43 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 184,20 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 април е 221,76 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
230,09 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 56 456,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 295,43 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 184,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 213,00 евро/мвтч на 19 април. Пиковата цена ще бъде 212,58 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 490 274,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 295,43 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 168,94 евро/мвтч. 
 
√ Инвестициите в Централна и Източна Европа се забавят, сочи проучване 
През последното тримесечие на 2021 г. се наблюдаваше активизиране на дейността, като някои пазари все още са 
възпрепятствани от липсата на наличен продукт, обобщават от Colliers 
Строителството, експлоатацията, финансирането, развитието и придобиването на недвижими имоти през 2022 г., а и след 
това, ще продължат да се влияят от цените на горивата, енергията и строителните материали. Това ще бъде съчетано с 
предизвикателствата при веригите на доставка, преместване на дейности на компании и бързо растящата инфлация. В 
крайна сметка това ще има пряко отражение върху продажните цени и наемите, плащани от наемателите. Това коментират 
от Colliers, водеща компания за професионални услуги и инвестиционно управление в сферата на недвижимите имоти.  
Кевин Търпин, регионален директор "Капиталови пазари" за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в Colliers, обяснява, 
цитиран в прессъобщението на компанията: "В региона на ЦИЕ регистрираме, че някои инвеститори се връщат към 
изчаквателна позиция, преди да вземат инвестиционни решения. По същия начин наблюдаваме отлагане или пълно 
оттегляне от някои наемни сделки. За някои от тях се твърди, че са свързани с участието на руски компании, а за други - с 
несигурността, предизвикана от войната и нейната физическа близост. В същото време, винаги ще има такива, които 
непрекъснато търсят и намират възможности дори в най-трудните времена". 
Обем на инвестициите в ЦИЕ от 2017 до 2021 г.  
Въпреки смущенията, предизвикани от пандемията, годишните инвестиционни обеми за 2021 г. са се увеличили с 6 на сто 
на годишна база и възлизат на 11,07 млрд. евро, но са с 20 на сто по-ниски в сравнение със същия период на 2019 г. 
Първоначално Colliers оцени, че обемите за 2022 г. в края на годината могат да достигнат над 12,0 млрд. евро, но войната 
в Украйна ще промени тази прогноза. 
Темпове на растеж на обема на инвестициите в ЦИЕ  
Поотделно повечето държави изостават от обемите си отпреди пандемията, само Полша, с 57 на сто от общия обем за 2021 
г., е достигнала 5-годишната си средна стойност отпреди пандемията. През последното тримесечие на 2021 г. определено 
се наблюдаваше активизиране на дейността, като някои пазари все още са възпрепятствани от липсата на наличен продукт. 
Доходност от първокласни активи за последното тримесечие на 2021 г. и 12-месечна прогноза  
От компанията регистрират леки движения в доходността на първокласните имоти за много пазари в региона, главно 
поради продължаващата липса на данни за сделки, които да подкрепят по-нататъшни промени в някои сектори и пазари. 
Изключение прави доходността от първокласни логистични имоти, която от първото тримесечие на 2020 г. насам се е свила 
средно с почти 100 базисни точки в ЦИЕ, като за Полша намаляването достигна над 180 базисни точки. Според компанията 
на някои пазари ще има по-нататъшни вътрешни промени, въпреки че пандемията и въздействието на войната в Украйна 
засилват инфлационния, лихвения и негативния икономически натиск. 
Инвестиционни потоци в ЦИЕ по сектори   
За първи път от 2008 г. насам индустриалният и логистичен сектор заема първо място с 38 на сто дял от обема за 2021 г. 
Офисите и жилищният сектор продължават да отчитат стабилни обеми, въпреки относителния недостиг на налични 
продукти за продажба на пазара. Обемите в ритейл сектора продължават да се подкрепят от активи в търговски паркове и 
супермаркети, докато трансакциите с хотели остават ограничени като цяло. 
Потоци в ЦИЕ по произход на купувача  
Фондовете от Западна и Северна Европа стоят зад 36 на сто от обема на всички сделки през 2021 г., като най-много 
капитали идват от Германия, Обединеното кралство, Австрия и Швеция. Капиталът от ЦИЕ също заема голям дял - от 32 на 
сто от общите обеми. Чешките инвеститори са най-активни, с дял от 18 на сто от общия обем и отговарят за 52 на сто от 
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обемите в Чехия, 68 на сто от обемите в Словакия, като придобивания са регистрирани и в Полша, Румъния, Унгария и 
България. 
Макроикономически показатели  
С оглед на геополитическите и здравни кризи, глобалните икономически перспективи продължават да се променят често 
и е изключително трудно да бъдат прогнозирани, коментират от компанията. Настоящата ситуация е изключително 
сложна, оказва влияние върху широк спектър от икономиката и най-вероятно ще се влоши през 2022 г., преди да се 
подобри. Войната в Украйна и свързаните с нея санкции, в допълнение към пандемичните и ESG - екологичните, социални 
и управленски фактори и смущения, ще окажат въздействие върху пазарите на недвижими имоти по отношение на 
предлагането, търсенето и достъпността. Не всички от тези въздействия са отрицателни, но ще се различават в отделните 
сектори на недвижимите имоти. "Въпреки това, много внимателно се наблюдават както нарастващата инфлация, така и 
лихвените проценти, тъй като те ще сложат край на продължителния период на "ниски лихви", което ще се отрази не само 
на цената на дълга и ценообразуването, но и на множество други разходи за инвеститорите в недвижими имоти, 
строителните предприемачи, наемателите и потребителите", добавя Кевин Търпин. 
ESG: интегриране в процесите за оценка и проверка на недвижими имоти   
Налице е все по-належаща необходимост от интегриране на ESG факторите в процеса на вземане на решения от 
инвеститорите в недвижими имоти, особено поради различията в сравнителния анализ и прилагането на ESG, които се 
наблюдават при различните участници в сектора на недвижимите имоти и в секторите в ЦИЕ. 
Оана Стаматин, директор ESG за ЦИЕ и Румъния в Colliers, коментира: " Всички сте чували термина "невъзвръщаеми активи" 
и в зависимост от това дали купувате, държите или продавате, този термин ще ви накара да възприемате недвижимите 
имоти или сделките по съвсем различен начин. В бъдеще елементите, които съставляват ESG, вече са и ще стават все по-
важни за инвестиционните стратегии. Извършването на преглед на ESG по време на дю дилижънс процеса (проучване 
преди подписване на договор) може да помогне на инвеститорите да идентифицират рисковете за сделките и ключовите 
възможности за подобряване на ESG след придобиването, като същевременно подчертават недостатъчните стандарти и 
идентифицират регулаторната отговорност". 
 
√ Доларът поскъпва спрямо повечето световни валути 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.84% 
По време на търговията в понеделник щатският долар постоянно укрепва спрямо еврото, йената, британския паунд и 
повечето световни валути. 
Търговската активност на валутния пазар остава ниска, тъй като борсите във Великобритания, Германия, Франция и други 
европейски страни, както и в Хонконг и Австралия са затворени поради католическите Великденски празници и днес. 
Високата геополитическа несигурност повишава търсенето на долара и на други сигурни активи, смятат експертите на най-
голямата банка на Малайзия Kenanga investment bank. Доларът е подкрепен и от очакванията за по-бързо затягане на 
паричната политика от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) в сравнение с други водещи световни централни банки. 
В понеделник управителят на Японската централна банка Харухико Курода потвърди ангажимента на централната банка 
да провежда разхлабена парична политика, въпреки появилите се призиви за затягане, за да се ограничи отслабването на 
йената. 
"Трябва да продължим сегашната мека политика, тъй като инфлацията в Япония не е достигнала 2%", заяви Курода по 
време на речта си пред комисия на парламента на страната в понеделник. Той добави, че все още не е настъпил моментът 
за обсъждане на затягане на политиката. Курода, обаче, призна, че неотдавнашните резки колебания на йената оказват 
отрицателно въздействие върху икономиката на страната. 
В резултат доларът поскъпна с 0.14% до 126.64 йени от 126.46 йени при затваряне на търговията в петък. 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.84%, докато по-широкият WSJ Dollar Index, в който са 
включени 16 валути се повишава с 0.24%. 
Курсът на еврото спрямо долара спадна с 0.12% до 1.0797 долара спрямо 1.0810 долара при затварянето на пазара в петък. 
В същото време и паундът се понижи спрямо долара с 0.28% до 1.3024 долара от 1.3060 долара при приключване на 
търговията в петък. 
Двете валути, които са силно зависими от котировките на петрола – канадския долар и норвежката крона, се повишиха 
след като и петрола поскъпна. Фюръсит на американския лек суров петрол (WTI) с доставка в края на май се повишиха с 
0.9% до 107.93 долара за барел, а на европейския вид Brent нараснаха с 1.3% до 113.20 долара за барел. Фючърсите на 
Brent достигнаха най-високата си стойност от над 2 седмици, тъй като задълбочаващата се криза в Украйна повиши 
перспективата за по-тежки западни санкции срещу руския петрол на и без това свития световен енергиен пазар. 
Напрежението нарасна през уикенда, когато украинските войници се противопоставиха на руския ултиматум да сложат 
оръжие в опустошеното пристанище Мариупол, без да дават признаци за прекратяване на огъня. Миналата седмица Brent 
скочи с 8.7% и заради новината, че ЕС може да въведе поетапна забрана за внос на руски петрол. 
В резултат канадският долар нарасна с 0.19% до 1.2635 канадски долара за един американски, а норвежката крона 
поскъпна с 0.20% до 8.8315 норвежки крони за един американски долар. 
Другите две т. нар. стокови валути – австралийският и новозеландският долари се понижиха, съответно с 0.47% до 0.7362 
щатски долара за един „австралиец“ и с 0.58% до 0.6729 щатски долара за едно „киви“. В понеделник австралийският 
долар поевтиня, достигайки най-ниската си стойност от месец насам, тъй като по-ястребовите коментари на служители на 
Фед повишиха очакванията за по-бързо затягане на политиката на САЩ, подкрепяйки зелените пари и оказвайки натиск 
върху другите основни валути. Австралийската валута също се сблъска с препятствие наскоро, когато данните показаха, че 
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през март в Австралия са създадени по-малко работни места от очакваното, въпреки че процентът на безработните остана 
на 13,5-годишно дъно. Освен това, валутата отслабна дори след като Резервната банка на Австралия сигнализира, че може 
да започне да повишава лихвените проценти до няколко месеца, ако данните за пазара на труда и инфлацията дадат добри 
резултати. 
Руската рубла започна новата седмица с поевтиняване с 1.92% до 79.750 рубли за един щатски долар, като прекъсна 
възходящия си тренд от миналата седмица, като достигна нива близко до нивата преди инвазията на Русия в Украйна. За 
да спрат срива на руската валута, която веднага след военното нахлуване скочи до 150 за един долар, руските власти 
задължиха експортно ориентираните компании да конвертират 80% от всички приходи в рубли по курсове, деноминирани 
на вътрешния пазар от Московската борса, и забраниха продажбата на чуждестранна валута за физически лица, а 
чуждестранните инвеститори не могат да напускат позициите си в руски акции на Московската фондова борса. Забраната 
за продажба на чуждестранна валута на физически лица беше отменена от 18 април, а Централната банка на Русия удължи 
срока, в който износителите могат да превърнат 80% от приходите си в рубли, който в момента е 3 дни. Това се отрази на 
търговията и на Московската борса, където сделките са в диапазона 80.08 – 80.86 рубли за долар, който е с 20 копейки 
повече спрямо предходното ниво на затваряне на търговията в петък. 
Американската валута се повишава и спрямо швейцарския франк, възприеман като втората валута-убежище. Нарастването 
на щатския долар с 0.14% до 0.9444 франка за един щатски долар, изпрати франка близо до едногодишно дъно от 0.945 
франка, достигнато на 16 март, след пазарните очаквания за повишение на лихвите с 50 базисни пункта от страна на Фед 
и за начало на процеса на намаляване на баланса му. На последното си заседание Швейцарската национална банка обяви, 
че ще ограничи поскъпването на франка, който достигна 7-годишния връх спрямо долара и еврото, след нахлуването на 
Русия в Украйна. И първите ефекти са налице. В края на миналата седмица безсрочните депозити нараснаха с 2.2 млрд. 
швейцарски франка спрямо 5.7 млрд. през предходната седмица, приключваща на 8 април. Нарастването на тези депозити, 
от които може да се теглят спестявания без предварително уведомление, се възприема като косвен показател за валутна 
интервенция на централната банка в подкрепа на националната валута. 
 
Мениджър 
 
√ Украинският външен министър Дмитро Кулеба пристигна в България 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба е на посещение в България, предаде БНТ. 
От МВнР съобщиха, че и външната министърка Теодора Генчовска ще разговаря с украинския си колега, а в 11,40 часа 
двамата ще направят изявление за медиите. Очаква се след това Кулеба да се срещне с премиера Кирил Петков. 
Снощи украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Туитър, че е обсъдил  с българския премиер проблемите с 
корабоплаването в Черно море. Зеленски благодари за приема на украински бежанци в България. 
По-късно са предвидени срещи на Кулеба и с представители на политическите партии от парламента. 
Кулеба ще се срещне и с президента Румен Радев, съобщиха от "Дондуков 2". 
 
√ За кризисна маркетингова кампания настояват от туристическия бранш 
Министерството на туризма да проведе кризисна маркетингова кампания преди старта на летния туристически сезон – 
апел за това отправи Маргита Тодорова, директор „Маркетинг и продажби" в „Албена"; АД. Зад искането се консолидираха 
и останалите участници в проведения във Варна специализиран форум под наслов „Кадрите в туризма – 
предизвикателства и перспективи";, организиран от Варненската туристическа камара. 
Представителите на едни от най-големите доставчици на туристически услуги от Северното черноморие, съсловни 
организации, операторът на двете морски летища Варна и Бургас заявиха, че в най-кратки срокове ще изпратят общи 
предложения до ресорния министър Христо Проданов, с които се надяват да тушират негативната тенденция за спад на 
търсенето през идното лято, предизвикана от военните действия в Украйна. 
„През това лято очакваме да реализираме 65% от обемите през 2019 г. Вече преразгледахме разчетите си, за да отчитат те 
отлива на чартърни полети до летище Варна, тъй като около 80% от нашите гости пристигат именно с въздушен транспорт. 
Предвид това смятаме, че секторът има нужда от държавна подкрепа по отношение на рекламата – както в интернет 
и социалните мрежи, така и за конкретна офлайн кампания";, каза още Тодорова. 
Тя допълни, че настоящите усилия на Албена за популяризиране в чужбина на целия регион около ваканционното селище, 
в т.ч. Варна, Балчик, Каварна, се финансира изцяло от бюджета на дружеството. 
„Провеждаме активна кампания на емитивни пазари като Германия и Австрия, като вече осъществихме първите 
информационни турове за журналисти от тези държави. Отчетохме техния силен интерес към културно-историческото 
наследство на региона, към минералните извори и възможностите за комбиниране на летния отдих с провеждането 
на балнеолечение. Това ни доказва, че България не е достатъчно разпознаваема и са необходими общи усилия и 
инвестиции, за да бъде това обстоятелство променено";, добави тя. 
По думите й курортният комплекс Албена работи и за доразработване на пазара Румъния. През май предстои 
провеждането на мащабно роудшоу, което ще премине през по-големите градове в северната ни съседка, и по- специално 
Тимишоара и Клуж-Напока, откъдето се очаква да летят чартърни програми. „Уведомили сме Министерството на туризма 
за инвестициите, които правим за популяризиране на дестинация българско Черноморие, но на този етап нямаме обратна 
връзка от тяхна страна", заяви Тодорова. 
 
√ Еврото спадна под 1,08 долара 
Курсът на еврото днес спадна под 1,08 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0771 долара. 
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Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс на еврото от 1,0878 долара. 
 
√ Макрон: Франция не се нуждае от руски газ 
Франция не се нуждае от руски газ и ще продължи да настоява за санкции срещу  доставките на синьо гориво от Русия. 
Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизионния канал „Франс 5“. 
„Европа е зависима от руския газ, но Франция няма нужда от него“, коментира Макрон, като добави, че страната работи 
по подсигуряването на доставки от други пазари. 
Той подчерта, че страната му ще продължи да подкрепя санкциите за вноса на руски газ. 
Макрон също така опроверга информацията, че именно по негова инициатива въпросът за ембаргото на руския петрол е 
бил отложен до края на президентските избори във Франция. По думите на френския държавен глава ембаргото е 
блокирано от друга държава. Той обаче не каза коя страна е против забраната на вноса от Русия. 
„Европейският пазар е взаимосвързан и Европа зависи от руския газ“, каза Макрон. 
Той обаче е категоричен, че европейците трябва да спрат да купуват петрол и газ от Русия, за да „отслабят способността на 
Москва да води война“. 
 
√ Гърция задейства план Б: Започва проучване на находище за природен газ край Крит 
Гърция започва проучване на находище за природен газ край Крит, като част от плана си за търсене на алтернативни 
енергийни източници. Проектът ще се изпълнява от Hellenic Hydrocarbon Resources Management (EDEY) – изцяло държавна 
компания за петрол и природен газ, базирана в Атина, обявиха източници от правителството, цитирани от всекидневника 
Kathimerini. 
Самото проучване на двата блока на запад и югозапад от острова е възложено на консорциум, в който участват Total (40%), 
ExxonMobil (40%) и Hellenic Petroleum (20%) след международен търг през 2017-а и ратификация на парламента от 2019 г., 
който наложи на двете мултинационални компании строг график и приключване до 2024 г. На практика това означава, че 
в първата фаза с проучването на 6500 километрова зона трябва да започне още тази зима. 
Двата блока, които са с 40 000 кв. км площ, се приемат за най-перспективни, тъй като геоложките им структури са подобни 
на други два модела в Източното Средиземноморие – на Левиатан край бреговете на Израел и Зохр край Египет. 
Предишни проучвания на EDEY в морски райони край Крит и в Йонийския басейн идентифицираха потенциални запаси от 
70-90 трилиона кубически фута газ – т.е. до 2,5 пъти повече от находището Зохр. Потвърждаването на тези количества се 
потвърдят радикално ще промени гръцката икономика.   
Ако Total и Еххon не могат да поемат този ангажимент, държавната гръцка компания EDEY ще продължи проучванията 
самостоятелно, като финансирането ще бъде покрито от компенсации по неизпълнения договор и с държавна подкрепа.  
Източници, близки до компанията, твърдят, че тя вече се е обърнала за партньорство с норвежката Petroleum Geo-Services 
(PGS), дори е обсъждано и създаването на консорциум с равни дялове за участие в него. 
 
√ Започват ли рисковете да надминават ползите от инвестициите в Китай? 
Нарастващият списък с рискове превръща Китай в потенциално блато за глобални инвеститори. Централният въпрос е 
какво може да се случи в страна, която е готова да направи всичко, за да реализира целите на своя лидер. Приятелството 
на президента Си Дзинпин с руския държавен галва Владимир Путин направи инвеститорите по-недоверчиви към Китай в 
момент, когато Китайската комунистическа партия (ККП) упорито следва стратегията за нулева толерантност към местните 
случаи на COVID-19 и води регулаторна война с цели индустрии, пишат София Орта е Коста и Таня Чен за Блумбърг. 
В резултат на това някои международни инвеститори започват да гледат на агресивното влагане на средства в Китай като 
на все по-нежелано. Изходящите потоци от Китай на акции, облигации и взаимни фондове се ускориха след нахлуването 
на Русия в Украйна. Норвежкият суверенен фонд за 1,3 трилиона долара отхвърли инвестиция в китайски гигант за спортно 
облекло поради опасения за злоупотреби с правата на човека. В същото време фондовете за частен капитал в щатски 
долари, които инвестират в Китай, набраха едва 1,4 милиарда долара през първото тримесечие - най-ниската сума за 
същия период от 2018 г. насам. 
Според Саймън Идълстън от британската инвестиционна фирма Artemis Investment Management LLP, мащабът и скоростта 
на санкциите, наложени на Русия, принудиха инвеститорите да преосмислят отношението на Запада към Китай. Неговият 
екип в компанията за управление на активи на стойност 37 млрд. долара продаде всички свои инвестиции в Китай 
миналата година, след като Пекин блокира първичното публично предлагане на финтех компания Ant Group Co. и 
санкционира фирмата за споделено пътуване Didi Global Inc дни след нейното листване на борсата в САЩ. По-агресивната 
реторика на Китай относно Хонконг и претенциите за суверенитет в Южнокитайско море също увеличиха неспокойството 
сред инвестиционния екип, каза Идълстън. 
„Политическите и управленските фактори сега задават предпазлив тон, особено по отношение на дългосрочните 
ангажименти“ към Китай, каза Идълстън, като добави, че европейските санкции и срещу Русия, показват, че силните 
търговски връзки не са гаранция за дипломатическа сигурност. 
Като цяло правенето на пари на публичните пазари в Китай стана по-трудно. Индексът CSI 300, включващ най-големите 
акции, листнати на борсите на континентален Китай, се е понижил с около 15% от началото на годината и неговата 
доходност е сред най-ниските в световен мащаб. 
Глобалните фондове започнаха да се изтеглят от Китай, продавайки акции на континентална борса на стойност над 7 
милиарда долара чрез обменни връзки с Хонконг през март. Те също така се разделиха с китайски държавен дълг за 14 
милиарда долара през последните два месеца. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-17/global-investors-flee-china-fearing-that-risks-eclipse-rewards
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„Пазарите са загрижени за връзките на Китай с Русия – това плаши инвеститорите и можете да видите бягането от риска от 
началото на инвазията“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. „Всички продаваха китайски 
облигации, така че се радваме, че не сме купили нито една“, добави той. 
И все пак, оттеглянето на инвестициите от  Китай може да не е лесен избор. Втората по големина икономика в света 
притежава пазар на облигации за 21 трилиона долара и фондови борси, оценени н 16,4 трилиона долара - в 
континенталната част на страната и в Хонконг. Китайските активи предоставят диверсификация за инвеститорите, каза 
миналата седмица ръководителят на инвестициите в Amundi Singapore Ltd. Джовин Тео. Някои дори наричат китайските 
активи убежище. 
„Това е една от най-добрите истории за диверсификация на глобалните фондове поради своя идиосинкратичен характер“, 
каза Лин Дзин Леонг, старши анализатор на развиващите се пазари в Азия в Columbia Threadneedle Investments, която 
управлява около 754 милиарда долара. „Коя друга страна притежава пазара, цикълът на растеж на Китай. Неговият 
инфлационен натиск и ниската волатилност на неговата валутна кошница помагат за осигуряването на по-добра 
възвръщаемост“, добави тя. 
Китайските власти изглежда предприемат стъпки, за да спечелят отново интереса на международните фондове. Миналия 
месец регулаторите обещаха да гарантират, че политикитеим ще бъдат по-прозрачни и предсказуеми – ключови пречки за 
инвеститорите, които загубиха трилиони долари през 2021 г. поради репресиите на Пекин срещу технологичните фирми и 
частните образователни компании. Китай също така готви мерки, които могат да дадат на американските регулатори 
частичен достъп до одити на китайски компании, регистрирани в САЩ. 
Макар че гигантите от Уолстрийт като JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. бързат да поемат пълната 
собственост върху китайски си подразделения, други компании продава дяловете си. 
През март германската Fraport AG продаде дела си в летище Сиан на местен купувач, слагайки край на 14-годишен престой 
в Китай. Летищният оператор заяви, че е решил да напусне китайския пазар, заради затруднения с разширяването на 
бизнеса си. Fraport притежава и дял от летище Санкт Петербург в Русия, който в момента не може да продаде. 
Други се готвят за отделяне на Китай от Запада. Технологичната компания TuSimple Inc. обмисля да отдели операциите си 
в Китай в отделно предприятие на фона на опасенията на американските власти относно достъпа на Пекин до нейните 
данни. Петролният гигант Cnooc Ltd. може да прекрати операциите си в Обединеното кралство, Канада и САЩ поради 
притеснения, че активите му могат да бъдат обект на санкции, съобщи Ройтерс миналата седмица. 
Тъй като рисковете се увеличават, а ползите намаляват, увеличаването на експозицията към Китай може вече да бъде 
решение, което глобалните инвеститори трябва да обмислят добре. 
В реч миналата седмица министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън призова Пекин да помисли за все по-близките 
си отношения с Москва. 
„Отношението на света към Китай и неговата готовност да приеме по-нататъшна икономическа интеграция може да бъдат 
повлияни от реакцията на Китай към нашия призив за решителни действия срещу Русия“, каза тя. 
 
√ Смесени резултати на борсите в Азия на фона на икономическите данни от Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азия записаха смесени резултати в понеделник, докато инвеститорите 
анализираха икономическите данни от Китай, включително тези за брутния вътрешен продукт през първото тримесечие 
на годината, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 293,48 пункта, или 1,08%, до 26 799,71 пункта, след 
като акциите на Fast Retailing поевтиняха с 1,25%. Индексът Topix отчете спад от 16,23 пункта, или 0,86%, до 1 880,08 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 15,72 пункта, или 0,49%, до 3 195,52 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 8,65 пункта, или 0,43%, до 2 022,52 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като Национално статистическо бюро на Китай съобщи, че брутният вътрешен продукт на 
страната е нараснал повече от очакваното през първото тримесечие на 2022 г. Според данните БВП на Китай се е повишил 
с 4,8% на годишна в периода януари-март, докато прогнозите бяха за увеличение с 4,4%. 
Продажбите на дребно през март обаче спаднаха с 3,5% в сравнение със същия месец на предходната година. Прогнозите 
на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за спад от 1,6%. 
Данните идват, тъй като континентален Китай от седмици се бори с най-тежката си вълна от коранавирус от две години, 
като най-засегнат е финансовият център Шанхай. 
„Знаем, че голям двигател на слабостта на потреблението е политиката на нулев ковид“, каза Джоанна Чуа от Citi Global 
Markets Asia. 
„Имахме изявление на президента Си Дзинпин в Хайнан, което показва, че постоянството е от ключово значение, така че 
те ще се придържат към тази политика. Докато това се случва, тя ще продължи да затруднява дейността на услугите и 
на  работните места, свързани с услугите. Това ще навреди на потреблението“, каза Чуа. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад 2,85 пункта, или 0,11%, до 2 693,21 пункта. 
Движенията на азиатските пазари от понеделник дойдоха, докато инвеститорите анализираха петъчното съобщение на 
Народната банка на Китай да насрочи намаляване на минималните задължителни резерви за големите търговски банки 
на 25 април. В същото време централната банка остави средносрочната лихва на досегашното ниво от 2,85%.  
Днес пазарите в Австралия и Хонконг затворени, тъй като католиците празнуват Светлия понеделник след Възкресение 
Христово. 
Същото важи и за повечето фондови борси в Европа 
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. 
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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. 
Миналият петък Нюйоркската фондова борса беше затворена по случай католическия Разпети петък. 
В четвъртък 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. 
 
√ Петролът поевтиня, докато фабриките в Шанхай се подготвят за повторно отваряне 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, докато фабриките в Шанхай се подготвят за повторно 
отваряне след локдауна в града заради разпространението на COVID-19, като това облекчи опасенията, свързани с 
търсенето на петрол, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,05 долара, или 0,04%, до 113,1 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,25 долара, или 0,235, до 108,0 долара за барел. 
И двата сорта поскъпнаха с над 1% през предходната сесия, достигайки най-високите си нива от 28 март насам, заради 
политическата криза в Либия. Страната заяви, че не може да достави петрол от най-голямото си петролно находище и 
затвори друго находище поради политически протести. 
„Прекъсванията в Либия задълбочиха безпокойството относно ограниченото глобално предлагане“, каза Аджай Кедиа, 
директор на консултантска компания Kedia Commodities. 
Последният удар в доставките дойде точно когато търсенето на гориво в Китай, най-големият вносител на петрол в света, 
се очакваше да се повиши, тъй като производствените заводи в Шанхай се подготвят да подновят работа. 
Въпреки това цените на петрола все още са уязвими на шокове в търсенето, тъй като Китай продължава да налага строги 
ограничения, за да овладее огнища на коронавирус. 
„За да могат цените на петрола да тръгнат по устойчива траектория е необходимо повторното отваряне на градовете в 
континентален Китай. Едва тогава може да се говори за устойчиво икономическо възстановяване, което поддържа 
търсенето на петрол“, посочи в бележка управляващият директор на SPI Asset Management Стивън Инес. 
Междувременно възможността за забрана на Европейския съюз за руския петрол заради инвазията му в Украйна 
продължава да държи пазара в под напрежение. Късно вчера Украйна заяви, че Русия е започнала очаквана нова офанзива 
в източната част на страната. 
 
Investor.bg 
 
√ За първи път от 2010 г.: доходността по американските облигации е над китайските 
От фундаментална гледна точка китайската икономика се забавя, а паричната политика в двете страни усилва 
ефекта 
За първи път от 2010 г. насам доходността по 10-годишните американски облигации е по-висока от тази на китайските. С 
други думи, китайската премия за доходност спрямо съкровищните облигации изчезна, предава Bloomberg. 
Някой би си помислил, че доходността по дълговите книжа на развиващите се пазари (предвид допълнителния риск) би 
трябвало да е по-висока от тази на дълговите книжа, обезпечени от правителството на Съединените щати. И все пак, когато 
сравняваме суверенния дълг на двете най-големи икономики в света, нещата не стоят точно така. 
Причината е двуяка. От фундаментална гледна точка китайската икономика се забавя. Благодарение на свързаните с Covid-
19 блокирания потребителските разходи се забавят, а възобновяването на фабричното производство се оказва 
предизвикателство. 
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Другата част от причината се крие в паричната политика. Докато Федералният резерв се очаква да повиши агресивно 
лихвите, от китайската централна банка се очаква да ги облекчи и да осигури стимули чрез намаляване на данъците, по-
високи разходи за инфраструктура, намаляване на нормата на задължителните резерви в банките и в крайна сметка - 
понижаване на лихвите. 
В петък инвеститорите получиха намаление на нормата на задължителните резерви само с 25 базисни точки. Сега 
нарастват опасенията около това доколко стимулираща може да бъде Китайската народна банка в лицето на ястребово 
настроения Фед. За да се отговори на този въпрос, фокусът се измества върху основния лихвен процент по кредитите - 
дефакто лихвеният процент, който до голяма степен влияе върху сектора на недвижимите имоти, коментират още от 
Bloomberg.  
В понеделник Китайската народна банка обяви редица мерки в подкрепа на малкия бизнес и гражданите, докато 
икономиката на страната е подложена на натиск от ограничителните мерки, наложени заради бързото разпространение 
на коронавируса. Китайският регулатор апелира търговските банки да разширят кредитирането към хора с "гъвкави 
професии" - като шофьори на таксита и камиони и собственици на онлайн магазини - и да осигурят по-дългосрочни и 
евтини заеми за малките бизнеси, ударени от разпространението на омикрон щама. 
Мерките бяха обявени, след като азиатската страна отчете най-резкия спад в потреблението и най-влошеното ниво на 
безработица от началото на пандемията, след като противоепидемичните мерки увеличиха икономическите рискове и 
нарушиха активността. 
През последните два месеца световните фондове вече продадоха китайски държавен дълг на стойност почти 90 млрд. 
юана (14 млрд. долара), тъй като премията за доходност намаляwa. Pacific Investment Management Co. и AllianceBernstein 
Holding LP бяха сред тези, които се отдръпнаха от облигациите на Китай. 
„Ако инфлационните рискове в САЩ продължат да се проявяват, лесно е да се предвиди как в близко бъдеще доходността 
по американските облигации ще се повиши в сравнение с тази по китайските държавни облигации, особено при 
подновените рискове за растежа от блокиранията на Китай", заяви Ашиш Агравал, сингапурски стратег в Barclays Bank Plc. 
„Двете икономики се намират на много различни етапи от цикъла, номиналните лихвени проценти са се сближили, но 
реалните лихвени проценти все още са привлекателни, що се отнася до Китай", каза Агравал. 
Китай постигна неочаквано силен растеж от 4,8% през първото тримесечие на годината. Според официални данни, които 
според икономисти надценяват силата на втората по големина икономика в света, китайската икономика се е ускорила 
през първото тримесечие на годината, въпреки че през март фабриките бяха затворени, а десетки милиони останаха по 
домовете си. Така брутният вътрешен продукт на Китай се е увеличил с 4,8 % на годишна база през първото тримесечие, 
съобщи Националното статистическо бюро на Китай в понеделник, което е по-бърз темп от 4% ръст, регистриран през 
последните три месеца на 2021 г., и 4,6 % ръст, прогнозиран от икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal.  
 
√ Няма опасност доларът да загуби финансовата си корона 
Нито юанът, нито криптовалутите представляват сериозна заплаха за доминацията му, отчитат специалисти  
Пророците, вещаещи гибел за долара, се завърнаха подобно на лястовиците. Санкциите срещу Русия заради войната й 
срещу Украйна са основани върху отказания на Русия достъп до чуждестранни валути, особено до долара, който господства 
в световната търговия и инвестициите. Би трябвало да следва, че страните, които искат да избегнат подобна съдба, ще се 
стремят да се диверсифицират извън американската валута. Има известна логика в това, но реалността е, че доларът не 
може да бъде избегнат и той ще остане доминиращата валута в търговията и трансакциите, пише за Financial Times Мегън 
Грийн, старши сътрудник в Harvard Kennedy School и главен икономист на консултантската компания Kroll. 
Централните банки диверсифицират резервите си и това ще продължи. Делът на долара във валутните резерви е спаднал 
от 71% през 2000 г. до 59% през третото тримесечие на 2021 г. Но това все още е приблизително три пъти по-голям дял от 
този на следващата резервна валута - еврото. Една четвърт от бившите доларови резерви се насочиха към юана. 
Останалите три четвърти са отишли към валутите на по-малки икономики като Австралия, Канада, Сингапур, Южна Корея 
и Швеция. 
С изключение на Китай всички тези икономики се присъединиха към санкциите срещу Русия. Трудно е да си представим 
бъдещи геополитически конфликти, включващи сериозно разцепление между тези съюзници. Предвид размера на 
техните икономики прехвърлянето на резерви в канадски долари, южнокорейски вонове или шведски крони е малко 
вероятно да предложи начин за заобикаляне на финансовите санкции. Така или иначе, при извънредни ситуации всички 
тези валути в крайна сметка са защитени от доларови суап линии. 
Китай не се присъедини официално към санкциите, което кара някои да твърдят, че юанът може да бъде начин за 
заобикаляне използването на долара като оръжие от САЩ. Но това, че Китай не е наложил санкции в този случай, не 
означава, че няма да го направи в други - просто попитайте Литва. Тъй като юанът представляват по-малко от 3% от 
световните валутни резерви, някои виждат руската инвазия като възможност за увеличаване на този дял. Финансовият 
експерт от Credit Suisse Золтан Позсар предполага, че Китай може да изкупува евтини руски суровини и да ги присъедини 
към китайските, за да създаде глобална финансова система, въртяща се около обезпечен със суровини юан. 
Дори Китай да иска да направи това, има големи пречки. Някои китайски банки ограничиха финансирането за руски 
суровини, опасявайки се от вторични санкции. За Китай и Русия би било трудно да извършват трансакции само в рубли и 
юани. Китайската валута не е конвертируема извън страната. И какво ще прави Китай с рублите? Преди войната по-
голямата част от руския износ за Китай беше деноминиран в долари и евро. 
И накрая, как Китай ще намери пари за закупуване на руски суровини в голям мащаб? Той може да продаде американски 
ДЦК, но това ще подкопае стойността на останалия американски дълг, който Пекин притежава. Като алтернатива той може 
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да напечата пари, но това би генерирало инфлация в момент, когато комунистическата партия се опитва да стабилизира 
икономическия растеж. 
Отвъд това Китай проявява малък интерес да се откаже от микроуправлението на икономиката си, като обвърже валутата 
си със суровини, които не може да контролира. Имаше причина златният стандарт да се провали. Обвързването на валута 
към дадена суровина връзва едната ръка на централната банка по отношение на подкрепата за растежа или контрола над 
инфлацията. 
Позицията на юана като глобална резервна валута също би изисквала пълна конвертируемост и открита капиталова сметка. 
Тъй като Китай се опитва да балансира дългосрочни цели, като финансова стабилност, общ просперитет и изменение на 
климата, с краткосрочния икономически растеж, е малко вероятно да се откаже от контрола върху финансовата система и 
капиталовата сметка. 
Напротив, изглежда, че Китай има траен ангажимент към долара, емитирайки държавни облигации, деноминирани в 
зелената валута в продължение на пет години. По този начин правителството създава пазар на офшорни доларови 
облигации с различни матуритети, за да улесни китайските компании да вземат заеми в долари. 
Ако няма фиатна, т.е. правителствена валута, която би могла да детронира долара, може би това ще направи някоя 
цифрова? Криптовалутите като цяло имат капитализация от приблизително 2 трилиона долара днес - и кой знае колко утре. 
Това е малко над 15% от световните валутни резерви. Дигиталните портфейли обаче са тромави и все още не могат да се 
използват за закупуване на хранителни стоки или за плащане на данъци, да не говорим за танкер, пълен с петрол. 
Междувременно стейбълкойните (гарантирани с активи криптовалути – бел. прев.) всъщност биха могли да укрепят 
долара. Според Bloomberg има над дузина стейбълкойни със значителни пазарни капитализации, свързани със зелените 
пари. Техният растеж само увеличава нуждата от долари. 
Както казва Позсар: „Империите западат и се въздигат. Валутите спадат и се издигат. Във войните има победители и 
губещи." Това е вярно. И в един многополюсен свят може в крайна сметка да говорим за алтернативи на долара. Но няма 
да го заменим. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В условия на инфлация – какви мерки предлагат управляващите? Гост: председателят на социалната комисия в 
парламента Искрен Арабаджиев. 

- Какво е доверието в управляващата коалиция? Проучване на „Алфа Рисърч” 
- Ако изборите бяха днес. Какви ще са резултатите? Коментират Харалан Александров, Росен Карадимов и Петър 

Чолаков. 
- Кой да поеме управлението на БНБ? Коментар на Левон Хампарцумян 
- Ще спазват ли правилата шофьорите, ако глобите станат по-високи? Разговор с Росен Рапчев. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Кашкавал по клинична пътека - записвани ли са служители на санаториум като фиктивни пациенти, за да се 

източват десетки хиляди? 
- След срещата при премиера - ще бъде ли намалена максималната скорост по магистралите у нас от 140 на 130 

км/ч.? 
- Кога хотелиерите ще получат парите си от държавата за настанените бежанци? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 април 2022 г.  
София 

- От 9.30 часа в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе форумът Accelerate Green. Събитието се провежда с 
участието на Асен Василев, вицепремиер и министър на финансите и Борислав Сандов, вицепремиер и министър 
на околната среда и водите. Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, 
представители на световната анализаторска компания Refinitiv и водещи европейски финансисти ще запознаят 
участниците с найважните теми на деня в сферата на устойчивите финанси. 

- От 10.00 часа в зала 1 на Народното събрание (пл. „Княз Александър Първи“ № 1) председателят на Народното 
събрание Никола Минчев ще открие националната кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при 
медицинските изделия и помощните средства“ 

- От 12.00 часа в СТЕМ центъра на 90 СУ ще се проведе първата Ученическа научна предприемаческа борса. 
Приложена към настоящото съобщение ще намерите покана за събитието. 

- От 13.00 часа в Столична община, ул. "Московска" № 33, ет.1, официална зала, ще се проведе пресконференция 
по повод стартирането на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги 
в общността за деца и семейства на територията на Столична община”. Официалаен гост ще бъде Албена 
Атанасова зам. кмет по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” 

- Учениците от Първа Английска езикова гимназия ще почистят , по тяхна инициатива, целия Парк “Заимов”. Освен 
това, с разрешение на “Зелени системи” те ще засадят и няколко липи в парка. Така, всички заедно, ще се 
присъединим към инициативата за опазване на пчелите. Повече информация, очаквайте в деня на събитието. В 
него ще се включи и зам.-кметът Арсени Вълчинов. 
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- Кметът на „Слатина“, Георги Илиев, и Любен Вуков от "Сдружение за Слатина" ще занесат помощи за „Клуба на 
инвалидите в Слатина“ на ул. "Слатинска" пред бл. 46. Част от тези помощи са предоставени от служителите на 
районната администрация като личен принос към кампанията ни. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Културния дом на нефтохимика, пл. „Тройката“ №1 Агенцията по заетостта чрез бюрото по труда в 
Бургас организира специализирана трудова борса в областта на хотелиерството и ресторантьорството. На срещата 
ще бъдат поканени търсещи работа лица, които ще могат да се запознаят с предложенията за работа на фирми от 
туристическия бранш. В нея могат да участват и украински граждани, които желаят да започнат работа в България. 

*** 
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 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Варна на ул. "Сан Стефано " 22 ще се проведе пресконференция на народните 
представители от ПГ на ГЕРБ/СДС 

- Поради ремонтни дейности в к.к. „Златни пясъци“ и района на сп. „Ривиера“, считано от днес всички автобуси по 
линия № 9 и преминаващите по линия № 109, ще обслужват до/от спирка „Аквапарк“, съобщават от „Градски 
транспорт“. 

*** 
Видин. 

- От 8:00 часа великопостни часове, Вечерня с Преждеосвещена света Литургия - Катедрален храм „Св. вмчк 
Димитър Солунски“, храм „Св. Николай Мирликийски“, гр. Видин 16:00 ч. – Великденска работилница „Шарени 
перашки“, до открита сцена в Крайдунавския парк 17:00 ч. – Последование на Жениха, Катедрален храм „Св. вмчк 
Димитър Солунски“, храм „Св. Николай Мирликийски“, гр. Видин 18:00 ч. - Празничен концерт на Ансамбъл за 
народни песни и танци „Дунав“, открита сцена в Крайдунавския парк 

- От 11:00 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова ще се включат в 
откриването на събитието "Видин и българската армия с поглед към бъдещето", в рамките на което в нашия град 
ще бъде организиран показ на военна техника, въоръжение и оборудване на Българската армия. Откриването ще 
се състои пред Спортна зала "Фестивална" (при лоши метеорологични условия ще се проведе вътре в залата). 

*** 
Ловеч. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър Ловеч ще се проведе театралната постановка на учениците от Eзиковата 
гимназия „Българи от старо време“. 

*** 
Русе. 

- От 18:00 часа в Историческия музей уредникът в отдел “Археология“ д-р Върбин Върбанов ще представи 
резултатите от археологическото проучване на късноримски кастел Сексагинта Приста по време на сезон 2021 г. 

*** 
Тараклия. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Тараклия (Република Молдова) ще се проведе конференцията 
„Български гласове за Европа“. Конференцията ще бъде открита от вицепрезидента на Република България Илияна 
Йотова, българските евродепутати Андрей Новаков и Петър Витанов и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа на входа на СУ „ Йоан Екзарх Български“ в град Шумен, където директорът на ОДМВР Шумен старши 
комисар Георги Гендов , началникът на сектор „Пътна полиция“ гл. инспектор Веселин Георгиев ще дадат старт на 
инициатива по пътна безопасност насочена към бъдещите млади водачи. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в пресцентъра на БТА в Хасково ще бъде обявен стартът на 50-ти Литературни дни „ЮЖНА ПРОЛЕТ” 
и Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ Хасково 2022. 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа": ГЕРБ изпревари "Продължаваме промяната", но българинът не 
иска избори 
в. Телеграф - 300 школа с уроци до здрач 
в. Труд - Трупата "Просто Киро" пропада стремително 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пак две идеи за парите за пътища по стари договори, но сега от ИТН неочаквано мълчат как да се платят 
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в. 24 часа - Хакерска атака блокира плащането на сметки и преводи в пощите 
в. 24 часа - Подготвяли извеждането от "Царевна" и с руската, и с украинската страна -според това кой владее града 
в. 24 часа - Сменят правилата за търговете за държавни имоти, купувани са без реално наддаване 
в. 24 часа - 400 излизат на протест заради кратери по улиците 
в. Телеграф - Половината пари за пътища след щателна проверка 
в. Телеграф - Моряците ни от Царевна при завръщането: Поне 10 бомби удариха кораба 
в. Труд - Обявяват поръчка за е-гласуване 
в. Труд - Трети сме в света по достъпни жилища 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Надежда Йорданова, министър на правосъдието: Ще забраним всякакви контакти между жертви и насилник - 
дори по телефон и интернет. Ще му се отнема и оръжието 
в. Телеграф - Румен Гълъбинов, финансист и икономист: Да намалим ддс на храни, лекарства и горива 
в. Труд - Доц. Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд": Щяхме да сме по-добре без правителството на Петков 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как COVID и война чупят глобалната търговия и сглобяват свят с полюси САЩ и Китай 
в. Телеграф - Лека нощ, ученици! 
в. Труд - Само Ванчо ли ги дразни? 

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

