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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев към Кулеба: Българите отвориха сърцата и домовете си за гражданите на Украйна 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба се среща с президента Румен Радев днес. Той е втори ден на посещение у 
нас и вече проведе срещи с премиера Кирил Петков и външния ни министър Теодора Генчовска. 
Украйна е свързана с нашата страна с вековни връзки, искам да ви приветствам с това, че г-н Антон Кисе (депутат в 
Украинския парламент и председател на Асоциацията на българите в Украйна) е част от вашата делегация. България на 
най-високо политическо ниво осъди агресията на Руската федерация към вашата страна. Ние застанахме в решителна 
защита на териториалната цялост на Украйна, включихме се активно във всички санкционни режими, въпреки 
социалните и икономически последствия, каза президентът Радев. България отвори своите врати, българите отвориха 
сърцата и домовете си за гражданите на Украйна, предоставили сме закрила на над 91 000 души. Нашият стремеж е не 
само да осигурим храна и подслон, но и образование, трудова заетост, най-пострадалите - децата, да не се чувстват 
травмирани от тази война. Имаме пълна готовност да продължим програмата, която започнахме през 2014 г. и 
прекъснахме заради ковид, за лечение и възстановяване на украински военнослужещи. Очаквам нашите 2 правителства 
да възстановят тази програма. Особено сме загрижени, следим растящия брой цивилни жертви и развитието на бойните 
действия", каза още Радев. 
Той изрази надежда, че Украйна прави всичко възможно да защити българското национално малцинство. Призова 
възможно най-бързо да спре братоубийствената война и в рамките на ЕС да се търси възможност за по-бързо 
възстановяване на Украйна. Болшинството президенти от Б-9 в първите дни на войната са изготвили декларация, с която 
се призовава за ускорена интеграция на Украйна в ЕС. България ще продължи да прави всичко възможно и да оказва 
пълна подкрепа на Украйна, в рамките на възможното, подчерта Радев. 
Вие сте не само лидер, обичан от своя народ, но и военен. Вие разбирате чудесно какво се случва сега в Украйна, заяви 
Дмитро Кулеба. Той отчете, че става въпрос за пълномащабна война, благодари, че позицията на България е принципна 
още от първите дни на войната. Благодари и за приема на украинските бежанци в страната ни. 
Кулеба каза още, че трябва да се продължи със санкциите срещу Русия, за да спре агресията ѝ. 
Отчете и ясната позиция на България за европейската интеграция на Украйна. 
Антон Кисе отбеляза, че няма разлика между 133-те народности в Украйна, те защитават своята родна земя. Коментира, 
че има нужда максимално да се помага на Украйна. 
Днес украинският външен министър ще бъде изслушан и в Комисията по външна политика в Народното събрание. 
 
√ Петков на заседанието на МС: Днес ще обсъдим цялостния пакет за мерките срещу инфлацията и високите цени 
"Искам днес да обсъдим цялостния пакет за мерките срещу инфлацията и високите цени. Българското 
правителство успяхме да задържим цените на тока за битовите потребите без да бъдат покачени. Това се случва 
на много малко места в Европа. Вкарвайки над 4 млрд. помощи за бизнеса, също е безпрецедентно като процент от 
БВП". Това каза премиерът Кирил Петков в началото на редовното заседание на Министерския съвет. 
Хакерската атака не попречи на изплащането на 70-те лева за пенсионерите за Великден. Това са допълнителни средства 
от бюджета, каза още той. 
Вчера търговците на горива потвърдиха, че в момента покачване на цените на горивата няма и ежемесечно ще се 
срещаме, за да сме сигурни, че при първо падане на цените ще се отрази на колонките. Очакваме разговори с 
Министерство на финансите за ДДС на хляба, плодовете и зеленчуците, допълни Петков. 
"Искам да поздравя коалицията, че успяхме да стигнем до съгласие и се надявам да мине през НС гласуването на над 650 
млн. да се дадат на пътните фирми, за да започнат ремонтите на пътищата. Г-н Борисов е преброил 3000 дупки, но те 
едва ли те са се случили в последните 100 дни", каза още премиерът. 
 
√ Министърът на туризма: Ще настоявам след 31 май украинските бежанци да излязат на пазара на труда 
Вчера са изплатени парите на всички хотелиери, приютили украински бежанци. Всички са получили средствата, 
които трябваше да получат. Нямаше забавяне, работим по графика, който сме заявили. Това каза в студиото на 
"Денят започва" министърът на туризма Христо Проданов. Той заяви, че ще настоява след 31 май тази програма да 
приключи. 
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Проданов повтори, че от 1 до 5 март се кандидатства в системата СУНИ за периода от началото на войната до 31 март. От 
1 до 5 май се кандидатства за периода от 1 до 31 април, а от 1 до 5 юни ще се кандидатства за срока до края на май. След 
това е необходимо около 10 дни информацията да бъде проверена, след което ще бъде изплатено дължимото. 
Проданов заяви, че е нужна проверка, за да няма дублиране. Около 25 000 лица трябва да бъдат проверени и сравнени с 
гранична полиция, НАП, Агенция за бежанците, за да не се получи така, че държавата трябва да плаща за едно лице 
няколко пъти. Проверява се и дали даденото лице не е започнало работа, защото то излиза вече на свободния пазар. 
Министърът на туризма каза, че около 3000 са случаите, в които едно лице фигурира в регистрациите на два хотела 
едновременно. Те са се регистрирали във втори хотел, без да прекъсват регистрацията в първия. Според Проданов 
администрацията е работила денонощно, за да изпълни обещаното. 
Всички хотелиери ще си получат парите, обеща Проданов и предупреди, че системата не може да бъде излъгана. 
Във Варна хотелиери твърдят, че вчера до 18.00 часа е нямало нищо по сметките им. Така е било и при хотелиерите в 
"Златни пясъци" и "Св. Св. Константин и Елена". Хотелиери са инвестирали доста собствени средства. В един от хотелите 
във Варна за 120 бежанци вече са изхарчени около 45 000 лв. 
Хотелиерите са на ръба, защото не могат да се разплащат с доставчиците, да плащат битови сметки и да се разплащат с 
персонала. Хотелиери не знаят какво ще правят с бежанците след 31 май. 
Проданов заяви, че ще настоява след 31 май тази програма да приключи. 
"По простата причина, че ние проявихме хуманност към тези хора, които бягат от война, помогнахме, настаняваме 
ги, три месеца се грижим за тях. След което е необходимо тези хора вече да излязат на пазара на труда, да си 
намерят квартира, да плащат наем, да живеят така, както живеят всички останали хора. Проявихме солидарност 
и подкрепа в първите три месеца, след което трябва да започнат да живеят и работят, както всички останали", 
каза министърът на туризма. 
Заяви още, че държавата ще съдейства за специални групи за децата, за да има къде да бъдат оставени, докато 
родителите им работят. От разговорите с 6000 души 90% искат веднага да започнат работа, предимно в сектор 
хотелиерство и ресторантьорство, каза Проданов. 
Тези 25 000 души, за които държавата плаща, са крайно нуждаещи се. В България има още 60 000 украинци, някои от 
които са с големи възможности - със скъпи коли, правят бизнес, купуват имоти и те създават грешно впечатление и 
негативен имидж, каза още той. 
По думите му за първия период държавата е изплатила 11 млн. и 100 000 на хотелиерите за бежанците, но сумата няма 
да надхвърли 50 млн. до края на периода. България кандидатства пред ЕС, за да възстанови парите в бюджета, уточни 
Проданов. 
Министърът на туризма прогнозира още, че сезонът тази година ще бъде по-успешен от миналогодишния. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Съюз на международните превозвачи: Ако се премахне биокомпонентата в горивата, бензинът ще падне с 10 ст. 
Превозвачите излизат на протест заради високите цени на горивата и разширяване на тол системата. Те искат временно 
премахване на биокомпонентата, която се слага в горивата, както намаляване на акциза на горивата. 
"Наблюдаваме какво правят другите държави в ЕС и виждаме как навсякъде се предприемат пакети от мерки в 
защита на транспортния сектор, за да може цената на транспортната услуга да бъде балансирана и да не оказва 
влияние върху инфлационните процеси. Заради това предлагаме няколко неща. Едното е премахване на 
биокомпонентата, която се слага в горивата. Ако това стане, цената на бензина на бензинколонките ще падне с 
между 10 и 15 ст.", заяви в студиото на "Денят започва" Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи. 
Това е временна мярка за 6 месеца, за да може да се предотврати не само поскъпването на транспортната услуга, а да се 
спрат инфлационните процеси, каза още той. 
Според него това е първата стъпка и е безболезнена. Става с промяна в законодателството, а не е необходимо 
разрешение от ЕС. 
Превозвачите искат още намаление на акциза на горивата за период от 6 месеца. Арабаджиев заяви, че в редица 
държави е предприета такава мярка. За намаляване на акциза е необходима нотификация от ЕК, но дотогава 
превозвачите искат България да възстановява част от акциза на превозвачите, които зареждат в България. 
От Съюза на превозвачите са притеснени също и за цената на петрола. Арабаджиев заяви, че петролът, който се внася у 
нас е от сорт Корал, който е с 35 долара по-евтин от сорта Брент. 
"Следва, че не би трябвало цените на горивата да са такива, каквито са в момента", каза Арабаджиев. 
Вижте във видеото още за исканията на превозвачите. 
 
БНР 
 
√ Решението за парите на пътните строители влиза в пленарна зала на НС 
Народните представители започват работата си с търсене на решение за начините за разплащане на пътната агенция с 
пътностроителните фирми. Темата влиза в дневния ред на Народното събрание след  седмици на протести, напрежение 
в управляващата коалиция и обвинения от опозицията. 
Под заплахата от нови протести и сътресения в управляващото мнозинство компромисът бе постигнат след няколкочасов 
коалиционен съвет в понеделник вечер и извънредно заседание на ресорната комисия по регионално развитие вчера.  

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-shte-nastoyavam-sled-31-mai-ukrainskite-bezhanci-da-izlyazat-na-pazara-na-truda-1192268news.html
https://bntnews.bg/news/sayuz-na-mezhdunarodnite-prevozvachi-ako-se-premahne-biokomponentata-v-gorivata-benzinat-shte-padne-s-10-st-1192278news.html
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Управляващите се разбраха 50% от парите за пътните строители да бъдат изплатени веднага, а другата половина – след 
доклад на междуведомствена комисия, съставена от експерти на регионалното и финансовото министерство, който след 
това да бъде одобрен от парламента. 
На комисия вчера бе гласувано да бъдат напълно изплатени всички задължения за доставка и монтаж на ограничителни 
системи, пътни знаци и маркировка. 
Всичко това трябва да бъде подкрепено и в пленарна зала, за да влезе в сила. 
Очаква се днес депутатите да обсъдят и предложение на ГЕРБ за създаване на временна комисия за установяване на 
всички факти и обстоятелства, свързани с подписани от подписания от правителството меморандум да 1 милиард долара 
с "Джемкорп". 
Вчера лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов определи меморандума като "чудовищна далавера в 
енергетиката". 
 
√ Минута мълчание в НС в знак на почит към участниците в Априлското въстание 
С минута мълчание в знак на почит към подвига на участниците в Априлското въстание започна днешното заседание на 
НС. Председателят на парламента Никола Минчев заяви:  
"Априлското въстание е сред най-решителните крачки, направени от българския народ, с която той заявява решимост да 
възстанови своята държава, да отхвърли тиранията и да поеме в свои ръце бъдещето на страната си. Затова сме длъжни 
да преклоним глава пред всички онези, които с живота си са платили нашата свобода, които със смелостта и куража си са 
впечатлили целият свят, и които направиха така, че днес да има българска държава, знаме, парламент! Нека е вечна 
паметта на всички, загубили живота си, за да я има България". 
Предложението, направено от ПГ на "Възраждане", беше уважено от всички народни представители.  
 
√ Депутатите отказаха да отменят великденската си ваканция от 10 дни 
Мнозинството в Народното събрание отхвърли предложението на ГЕРБ-СДС за отмяна на 10-дневната великденска 
ваканция на депутатите, като отказа да включи проекта за обсъждане в  програмата на парламента. 
Предложението на ГЕРБ-СДС подкрепиха само един депутат от "Продължаваме промяната" и 6-ма от "Има такъв народ". 
 
√ Започна протестът на пътните строители пред парламента 
Пътни строители са пред сградата на Народното събрание на втори национален протест заради неизплатени пари за 
извършена дейност от страна на държавата. Организатор е Браншовата камара "Пътища", която включва 85 фирми. 
"От три месеца само аванси получаваме. Няма заповед, как да работим. Имам много освободени хора. Няма пари, не се 
издържа това. Опитва се с последни сили. А имаме и много пари да взимаме. То вече нито да напускаш, нито…", каза 
участник в протеста. 
"В момента се изхранваме със заплатата на жената. Жена ми не работи ли, не можем да се изхранваме. Има с месеци 
назад да взимаме", сподели друг. 
"Поне 3000 лв. имам да взимам. Имаме приятелки студентки, как да ги издържаме. Няма как. Ние сме дошли тук да 
изкарваме пари", каза трети демонстрант. 
"Замразяват минималната заплата, а депутатите си ги вдигат всеки ден техните заплати. Това нормално ли е? А има 
инфлация, всичко се вдига нагоре, а заплатите – замразени." 
Към протеста се присъединиха автоинструктори заради лошото състояние на пътищата и некачествена маркировка. 
Затворено е движението по бул. "Цар Освободител" в столицата. 
Пред парламента към 10 часа имаше няколко тежкотоварни автомобила. 
От 11 ч. се очакват блокади на пътни участъци на 27 места в страната. 
 
√ Караджов: 2,3 млрд. лв. за строителни дейности по Плана за възстановяване 
Строителните дейности по Плана за възстановяване ще бъдат финансирани в размер на близо 2,3 млрд. лева. Това каза 
министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов на форум по темата, организиран от медия "Стандарт": 
"В строителство в България се насложиха две тежки кризи – едната от Covid, а другата вече е в пика си – тази на войната в 
Украйна, като произведената през миналата година строителна продукция бележи спад с над 30%.  Именно в такава 
недобра ситуация е необходима и намесата на държавата. Това трябва да стане като се предвиди индексация за 
договорите, които са сключени преди време. А втората е като увеличи инвестициите, даде възможност за различни 
европейски програми и финансирания, които да се изпълняват", коментира Гроздан Караджов. 
Средствата по плана за енергийна ефективност са 1,2 милиарда лева без ДДС и над 350 милиона лева финансиране от 
държавния бюджет. 
Санирането след април 2023 година ще бъде с 20 на сто участие на домакинствата.  
 
√ Силен спад на продажбите на нови автомобили в ЕС през март, изненадващ ръст в България 
Продажбите на нови автомобили в ЕС отбелязаха силен спад през март, запазвайки негативната тенденция от 
предишните месеци, тъй като продължаващите нарушения във веригите на доставки се влошиха допълнително след 
началото на военната инвазия на Русия в Украйна, отразявайки се негативно на производството на автомобили. 
Това показват последните данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA). 
В същото време обаче регистрираните нови автомобили в България отбелязаха през март изненадващо силен ръст, 
изпреварен само от ръста при продажбите на нови автомобили в Ирландия и Румъния. 
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Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през март с 20,5% спрямо 
същия месец на 2021 г., достигайки 844 187 броя. 
ACEA отбеляза, че това силно намаление на продажбите до голяма степен се дължи на започналата руска военна инвазия 
в Украйна и въведените в резултат на това западни санкции спрямо Москва, което задълбочи съществуващите проблеми 
с нарушените вериги на доставки, отразявайки се негативно на производството на автомобили. 
Всичките четири водещи автомобилни пазари в ЕС регистрират сериозни загуби през миналия месец, като най-голям 
спад от 30,2% при продажбите на нови автомобили беше отчетен в Испания, следван от понижение с 29,7% в Италия, с 
19,5% във Франция и със 17,5% в Германия. 
През първото тримесечие на 2022 г. новорегистрираните автомобили в ЕС се понижиха с 12,3% спрямо същия период на 
2021 г., достигайки 2,246 милиона, като в Италия спадът беше с цели 24,4%, във Франция - със 17,3%, а в Испания - с 
11,6% и в Германия - с 4,6 на сто. 
 

Регистрация на нови автомобили в ЕС по месеци (спрямо година по-рано) 

 
 
Обобщените данни на ACEA за ЕС вече не включват Великобритания, която напусна съюза на 31-ви януари 2020 г. Само в 
рамките на Обединеното кралство продажбите на нови автомобили през март се свиха с 14,3% спрямо година по-рано до 
243 479 броя, докато през първите три месеца на годината беше отчетено понижение с 1,9 на сто. 
Според ACEA продажбите на нови автомобили в България обаче нараснаха през март с цели 25,2% спрямо същия месец 
на 2021 г. до 2 697 броя, а през първото тримесечие на 2022 г. те се увеличиха с 19,5% спрямо същия период на миналата 
година, достигайки общо 6 674. 
Всичките водещи автомобилни компании в ЕС отбелязаха солидни спадове на продажбите както през март, така и през 
цялото първо тримесечие на 2022 г. 
Продажбите на автомобили от немския автомобилен гигант "Фолксваген" (Volkswagen Group) се понижиха през март с 
цели 24,3% на годишна база. В същото време Volkswagen намали слабо своя пазарен дял през миналия месец до 24,2% от 
25,3% през март 2021 г., но въпреки това данните показват, че "Фолксваген" запазва лидерската си позиция на 
автомобилния пазар в Европа. 
Понижение през март с 20,5% отбелязаха продажбите на нови автомобили на немската компания BMW Group, докато 
продажбите на Daimler (произвеждащ Mercedes и Smart) се свиха с 13,6 на сто. 
Понижение с 32,9% през март беше отчетено и от автомобилния консорциум Stellantis - обединението между 
италианската FCA Group и френската PSA Group или Peugeot. 
Голямата френска компания Renault Grouр (произвеждаща моделите Renault и Dacia) отбеляза спад на продажбите на 
нови автомобили през миналия месец с 14,1% на годишна база. 
 
√ ЕК одобри германска държавна помощ от 20 млрд. евро за фирмите, засегнати от кризата в Украйна 
Европейската комисия одобри във вторник схема на германското правителство на стойност 20 млрд. евро, която има за 
цел да помогне на компаниите в Германия да смекчат последиците от въоръжения конфликт в Украйна. 
Помощта ще бъде достъпна за всички компании, независимо от техния размер или сектор, с изключение на финансовите 
фирми, които ще бъдат изключени от мярката, се казва в изявление на Комисията. 
"С тази схема на стойност до 20 милиарда евро Германия ще подкрепи компаниите си във всички сектори, засегнати от 
настоящата криза и свързаните с нея санкции. Това е важна стъпка за смекчаване на икономическото въздействие на 
войната на Путин срещу Украйна", заяви изпълнителният заместник-председател на ЕК Маргрете Вестагер. 
 
√ Рекорден ръст на производствените цени в Германия през март с 30,9% на годишна база 
Производствената инфлация в Германия се ускори през март 2022 г. до рекордните 30,9% на годишна база, отразявайки 
за пръв път негативните ефекти от войната на Русия в Украйна и свързаните с нея западни санкции спрямо Москва, 
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показват данни на немската статистика Destatis, които предполагат, че и потребителските цени също ще продължават да 
нараства силно през следващите месеци. 
Индексът на цените на производител (PPI) нарасна през март с цели 30,9% годишно след повишение с 25,9% през 
февруари - най-солидно нарастване на производствените цени от далечната 1949 г., от когато има данни за това 
проучване. 
Данните за март запазват тенденцията на все по-сериозно повишаване на производствената инфлация на рекордни 
територии за четвърти пореден месец, след като през декември 2021 г. тя нарасна с 24,2%, през януари 2021 г. - с 25% и 
през февруари - с 25,9%. 
Спрямо месец по-рано индексът PPI в Германия се повиши през март с цели 4,9% спрямо февруари, когато се повиши с 
1,4 на сто. 
 

Графика на индекса на производствените цени на Германия (на годишна база) 
 

 
 
Силно растящите енергийни цени с цели 83,8% спрямо година по-рано продължават да имат най-голям принос за 
рекордното покачване на цените на производител, като цените на природния газ скочиха с 144,8% спрямо март 2021 г., 
на минералните петролни продукти - с 61,3%, а на електроенергията - с 85,1%. 
Изключвайки енергията, производствената инфлация нараснаха през март с 14% спрямо година по-рано, като цените на 
междинните стоки скочиха с 23,3% благодарение на ръст с 39,7% на цените на металите, докато производствените цени 
на нетрайни потребителски стоки се повишиха с "едва" 9,6%. 
Ускоряващият се ръст на производствени цени вероятно ще продължи да оказва силен възходящ натиск и върху 
потребителските цени (потребителската инфлация). 
Според Destatis потребителска инфлация в Германия се укори през март до 40-годишен връх от 7,3% спрямо 5,1% през 
февруари, достигайки най-високо нво на годишна база от есента на 1981 г., когато също имаше силен ръст на цените на 
минералните петролни продукти в резултат на първата война в Персийския залив между Ирак и Иран. 
 
√ Решаващ ТВ дебат между Макрон и Льо Пен преди балотажа 
Кандидат-президентите на Франция Еманюел Макрон и Марин льо Пен се изправят на решаващ телевизионен дебат 
преди балотажа в неделя. Двамата се изправят втори път един срещу друг след изборите преди пет години. 
Телевизионният подиум от 1000 кв. м е готов за последния словесен двубой между Еманюел Макрон и Марин льо Пен 
преди балотажа в неделя. По жребий се пада на крайнодясната претендентка да започне дебата с темата за 
покупателната способност, а настоящият президент да има последната дума. По двайсет минути са отредени за 
международната политика, Европа, сигурността, имиграцията, образованието, екологията.  
Марин льо Пен, която на изборите преди пет години се провали напълно в дебата срещу Макрон, се готви за силен 
реванш. Очаква се тя да бъде по-умерена и да залага на социалните теми, като атакува Макрон за слабостите в 
президентския му мандат, докато той се готви да обори програмата ѝ и особено руските ѝ връзки и близостта с 
президента Путин преди войната.  
Проучванията показват преднина за Макрон, но ако преди пет години той победи убедително с 66%, контекстът днес е 
различен, а социалното недоволство тегне върху вота, от който зависи бъдещето на Франция.  
Според последни проучвания преди неделния вот разликата между двамата кандидат се увеличава в полза на Макрон. 
Проучване на Ipsos показа във вторник, че Макрон печели 56,5% от гласовете, което е с половин процентен пункт повече 
от резултати на същата агенция от миналия петък и с 3,5 пункта повече спрямо 53% при проучване на 8-и април - два дни 
преди гласуването на първия тур, в който Макрон и крайнодесният кандидат Льо Пен се класираха за балотажа. 
Проучване на Opinionway във вторник показа, че за Макрон биха гласували 56%, което е с два процентни пункта повече 
от аналогично проучване в петък (15-и април). 
Вчерашно проучване на IFOP-Fiducial пък отчете, че за Макрон биха гласували на балотажа 55% от избирателите, а 
проучване на Elabe за BFMTV дава на настоящия президент 54,5% от вота. Според същото проучване 42% от далите гласа 
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си на първия тур за крайно левия кандидат Меленшон са готови да гласуват за Маркон тази неделя, което е със 7% 
повече, отколкото според аналогично проучване миналата седмица. 
 
√ Цените на тока принудиха гърците да ограничават разходите за храна 
Високите цени на тока принудиха гърците да се ограничават в разходите за храна. За празниците пътуват до България 
заради по-ниските цени на храните и горивата. 
Всяко четвърто семейство в Гърция няма възможност да покрие разходите си за електроенергия, сочат данните на 
Асоциацията на потребителите. От днес се изплаща великденската помощ за пенсионери и социално слаби семейства от 
200 евро. "Тези средства не ни стигат дори само за лекарства на месец", оплакват се пенсионерите. 
Всеки втори ограничава разходите за храна, а 80 процента от гърците са намалили средствата за облекла и обувки. 
В журналистически анкети гърците от северната част на страната казват, че за празниците пазаруват от България, където 
цените са по-ниски. Дори за традиционните подаръци за децата се купуват най-евтините играчки и рядко детски дрехи. 
Въпреки че гърците се опитват да покрият разходите за храна, собствениците на магазини за хранителни стоки отчитат 
значителен спад в оборота. 
Лидерите на опозицията предупреждават правителството да се вземат мерки незабавно, за да не се достигне до 
гражданско неподчинение и неплащане на задълженията към държавата. 
 
√ САЩ призоваха Сърбия да подкрепи западните санкции срещу Русия 
Съединените щати призоваха Сърбия да подкрепи западните санкции срещу Русия заради войната в Украйна. 
Вашингтон разбира историческите отношения между Сърбия и Русия, но се надява, че Сърбия, заедно с други 
демократични страни, ще участва в партньорство за спиране на "непредизвиканата инвазия" на Русия в Украйна, каза в 
Белград американският сенатор и член на комисията по външни работи Крис Мърфи след разговори със сръбския 
президент Александър Вучич. 
Сенатор Мърфи обяви, че следващата седмица ще окаже натиск върху Косово да изпълни обещанията си за напредък в 
преговорите по споразумение със Сърбия. 
По-късно днес се очаква среща на сръбския президент Александър Вучич със специалния представител на ЕС по въпроса 
за диалога между Белград и Прищина Мирослав Лайчак. 
Въпреки че Сърбия гласува в подкрепа на три резолюции на ООН, осъждащи руската агресия срещу Украйна, Белград не 
се присъедини към международните санкции срещу Москва. 
Сърбия, която води преговори за членство в Европейския съюз, зависи почти изцяло от руските енергийни доставки. 
Президентът Александър Вучич каза, че налагането на санкции срещу традиционни славянски съюзници в Москва би 
било пагубно за Сърбия. 
 
√ Китайската централна банка запази изненадващо непроменени основните си лихви по заемите 
В сряда Китай изненадващо запази непроменени основните си лихвени проценти по заемите, като пазарите гледат на 
това като предпазлив подход на Пекин за въвеждане на повече облекчаващи мерки, тъй като икономиката на се забавя 
поради въведените локдауни в редица големи градове и райони на страната заради настоящата коронавирусна вълна. 
За разлика от повечето големи икономики, които започнаха да затягат паричната политика (да вдигат лихвите), за да се 
борят с растящата инфлация, Китай ускори облекчаването, за да смекчи икономическото забавяне. Но подобно 
разминаване с политиките на другите големи централни банки може да предизвика изтичане на капитали, което да 
засили натиска върху китайския юан. 
След днешното си заседание Китайската централна банка (Народната банка на Китай) запази без промяна основната 
лихва по едногодишните земи на ниво от 3,7%, както и петгодишната лихва на ниво от 4,6%. 
Решението беше изненадващо за анализатори и икономисти, които в голямата си част очакваха, че водещите китайски 
лихви по заемите ще бъдат понижени с по 5 базисни пункта. 
Миналата седмица Народната банка на Китай намали размера на паричните средства, които банките трябва да заделят 
като задължителни резерви, но това понижение беше по-слабо от очакваното, осигурявайки сравнително скромна 
финансова инжекция на парите в кеш. 
Водещи инвестиционни банки, включително Goldman Sachs, заявиха, че сдържаността на централната банка може да 
отразява загриженост относно инфлацията и агресивното затягане на лихвите, започнало от страна на Федералния 
резерв на САЩ. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Инфлацията се покачи с нови 2.2% само за месец 
Годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 12.4% 
Годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 12.4%, a инфлацията от началото на годината (март 2022 г. 
спрямо декември 2021 г.) е 5.2%. Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, 
т.е. месечната инфлация е 2.2%, показват данните на НСИ. 
Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода април 2020 - март 2021 г. е 6.0%. В 
пролетната си макроикономическа прогноза Министерството на финансите очаква средногодишната инфлация в 
България през 2022 г. да достигне 10,4%. 
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Най-голямo увеличениe на цените по групи се наблюдава при хранителните стоки с 3.3% и ресторанти и хотели - 
увеличение с 2.8%.  
При хранителните стоки най-много е поскъпнало олиото - с 23.3%, брашното - с 5.9%, месото от домашни птици - с 8.2%, 
яйцата - с 8.3%, а зелето - със 7.3%. 
При нехранителните стоки очаквано най-голямо увеличение има при горивата: дизелово гориво - с 12.9%, автомобилен 
бензин А95Н - с 13.0%, автомобилен бензин А100Н - с 11.5%, газ пропан-бутан - с 12.0%, метан за - с 2.5% 
Хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се ускорява до 10,5%. За сравнение този показател през 
февруари бе 8,4%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 4,5%. 
 
√ Илия Лингорски е новият член на управата на БНБ от президентската квота 
Към момента той е главен икономист на Българската банка за развитие (ББР) 
Президентът Румен Радев попълни президентската квота в управата на централната банка, като с указ от 15 април Илия 
Лингорски е назначен за член на управителния съвет на институцията, съобщи Investor.bg 
Указът е oбнapoдвaн в днешния брой на Дъpжaвeн вecтниĸ. Според документа Лингорски щe пoeме eфeĸтивнo пocтa oт 
18 юни, след като на 17 юни изтича мандатът на Елица Николова. 
Към момента той е главен икономист на Българската банка за развитие (ББР).  
Лингорски е в ББР още от времето на Стоян Мавродиев и запази поста си след рокадите, които Кирил Петков направи във 
времето, в които бе служебен министър на икономиката. Бил е начело на Изпълнителната агенция за национална 
туристическа реклама и информация и зам.-министър на финансите при Милен Велчев. 
Управителят и тримата подуправители на БНБ се избират от парламента, а останалите трима членове на съвета на 
директорите се назначават от държавния глава. По закон попълването на седемчленния борд на централната банка се 
прави между три и два месеца преди изтичането на съответните мандати. 
Подуправителите на БНБ Калин Христов и Нина Стоянова също са с изтекли мандати. 
Процедурата за избор на нов управител на централната банка се провали миналата седмица. До избирането на нов 
управител длъжността ще продължи да изпълнява досегашният управител Димитър Радев, чийто шестгодишен мандат 
изтече миналата година. 
 
√ Преместване на производството обратно в Европа е разумна бизнес стратегия 
В Европа са заявени около 24 гигафабрики за батерии с годишен производствен капацитет, достатъчен за 
оборудването на 9 млн. електромобила 
Връщането на производството в Европа - т.нар. "решоринг" или "оншоринг" - е разумна, ако не и жизненоважна бизнес 
стратегия. През предходните две десетилетия производителите прехвърлиха производството на всичко - от автомобили 
до козметика - предимно на изток, в Китай, в опит да намалят разходите за труд и да защитят маржовете си. Смущенията 
по веригата за доставки, предизвикани от геополитиката и Covid-19, сега налагат преосмисляне, пише Рейчъл Сандерсън 
за Bloomberg. 
Някои неотдавнашни събития спомогнаха за това. Карло Алтомонте, професор по икономика на европейската интеграция 
в университета Бокони в Милано, твърди, че европейската интеграция насърчава "регионализацията" на веригите за 
доставки. Но преместването все още е сложно и ще изисква труден избор както от компаниите, така и от правителствата. 

https://www.investor.bg/news/index/332/
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Да вземем за пример положението на Дарданио Манули, председател и главен изпълнителен директор на Manuli Rubber 
Industries SpA, италианска мултинационална компания, която произвежда хидравлично оборудване. Той смята, че вече е 
върнал веригата си за доставки от Китай, като е намерил доставчици на стомана и тел в Европа - по-конкретно в 
Германия, Обединеното кралство и Люксембург. След това започнала инвазията на Владимир Путин и Манули открил, че 
всички негови нови доставчици са се снабдявали с чугун от Украйна, по-конкретно от един-единствен завод в Мариупол. 
"Мислехме си, че вече сме върнали производсвото си, но Европа се оказа най-слабото звено", казва той. 
Все още е трудно да се намерят данни, показващи мащабно преместване на дейности. Има някои оскъдни данни. 
Базираният в Дюселдорф търговец на дребно C&A Group открива нов текстилен завод в Германия, който ще произвежда 
400 000 чифта дънки годишно. Шведският производител на автомобили Volvo Car AB обяви плановете си да построи 
трети завод в Европа през 2025 г. 
Малките предприятия също се включват в процеса. Maia & Borges, производител на играчки, базиран в северна 
Португалия, е на път да реализира приходи от 12 млн. евро през 2022 г., в сравнение с 1,5 млн. евро през 2019 г., след 
като спечели множество поръчки - от Европа и САЩ - когато азиатските вериги за доставки бяха блокирани в първите 
месеци на пандемията. Патрисия Мая, главен изпълнителен директор на компанията, заяви, че семейната фирма ще 
произведе 10 млн. играчки тази година и изгражда трета фабрика, за да се справи с търсенето, което се очаква да 
достигне 40 млн. до 2024 г. 
"От гледна точка на бизнеса имахме добри две години", каза тя. 
Съществуват значителни предизвикателства. Необходими са инженери, които да попълнят високотехнологичните 
фабрики, а европейската фармацевтична индустрия има постоянен проблем с изтичането на мозъци към САЩ. Дори 
производителите на луксозни стоки се борят да намерят достатъчно опитни работници, които да произвеждат техните 
стоки. Френският концерн LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE обеща да наеме 2000 млади хора, особено в Италия, за 
да запази знанията за производството. 
За да се постигне промяна, преместването на производството се нуждае от по-силен политически натиск и осезаема 
подкрепа от Европейския съюз и правителствата на държавите-членки. Някои стимули само косвено облагодетелстват 
преместването на производството - например изпълнението на целите на ESG (екологичните, социални и управленски 
фактори). Разговарях с ръководството на една от най-големите европейски промишлени компании, която миналата 
година претърпя трудности във веригата за доставки. Част от стимулите за преместването бяха натискът от страна на 
инвеститорите за "по-зелени" вериги за доставки и намаляване на емисиите от обхват 3 (емисии, генерирани непряко от 
дейността на дадено дружество). 
"Довеждането на доставчиците по-близо до нашите заводи означава, че можем да ограничим въглеродните 
емисии", казва директорът на глобалната верига за доставки на тази фирма. 
Парите от постпандемичния фонд NextGeneration на ЕС в размер на 750 млрд. евро са на разположение на компаниите 
за проекти с екологичен или цифров акцент. Maia & Borges е кандидатствала за финансиране отчасти, защото използва 
роботика за производството на продукти. 
Тези фондове са постигнали своя ефект: стимулирали са инвестициите в европейската полупроводникова индустрия и 
производството на акумулаторни клетки. Според Ерик Нилсен, главен икономически съветник в UniCredit SpA, в Европа са 
заявени около 24 гигафабрики за батерии с годишен производствен капацитет, достатъчен за оборудването на 9 млн. 
електромобила годишно. От стратегическа гледна точка това означава, че се преодоляват проблемите с доставките и 
политическите проблеми с Китай - мощния производител на електромобили и батерии - както и че се осигурява по-малък 
въглероден отпечатък. Франк Пиш, професор по микроикономика в Техническия университет в Дармщат, твърди в 
неотдавнашен научен труд, че несигурността ще направи локалното производство "точно навреме" по-привлекателно. 
Но пренасянето на веригата за доставки в Европа създава и нови проблеми. На два часа път с автомобил от Порто се 
намира град Трас-ос-Монтеш - планински район със зашеметяваща красота в Португалия. Там Savannah Resources 
планира да изгради най-голямата литиева мина и преработвателен завод в Европа. Това е част от по-голям план за 
създаване на европейска верига за доставки на литий, която включва и рафинерия, управлявана от португалската 
енергийна компания Galp Energia SGPS SA и шведския производител на батерии за електрически превозни средства 
Northvolt AB. Екологични групи твърдят обаче, че мините ще унищожат природат в района. Проектът е кандидатствал за 
финансиране по програмата NextGeneration. 
Някои малки компании просто вдигат рамене. Запитан какво планира да прави сега, когато войната в Украйна е 
нарушила веригата му за доставки, главният изпълнителен директор на Manuli Rubber отговаря: "Отиваме в Индия." 
 
√ Руските доставки на суров петрол се свиват с 25% само за една седмица 
Най-голям спад има в обемите за Азия, пише петролният анализатор Джулиан Лий 
Потоците от руски суров петрол от морето намаляха с една четвърт за седемте дни до 15 април. Обемите, насочващи се 
към Азия от пристанища на Черно море, Балтийското и Арктическото крайбрежие паднаха до най-ниското си ниво от два 
месеца, пише петролният анализатор Джулиан Лий за Bloomberg. 
Общо 30 танкера натовариха около 21,8 милиона барела от руски експортни терминали, според данни за проследяване 
на кораби, наблюдавани от Bloomberg и доклади на пристанищните агенти. Това постави средните морски потоци на 
суров петрол на 3,12 милиона барела на ден, което е спад с 25% спрямо седмицата, приключила на 8 април. 
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Спадът в износа на петрол означава намалени приходи за Москва, докато разходите за войната на Владимир Путин в 
Украйна и последващите санкции срещу руската икономика нарастват. При сегашните ставки на митото за износ на суров 
петрол, доставките за седмицата ще донесат на Кремъл около 181 милиона долара; това е с 60 милиона долара по-малко 
в сравнение с предходната седмица. 
Разбира се, въпреки че спадът на експортните потоци от седмица на седмица е драстичен, той само ги връща до нивото, 
наблюдавано през седмицата до 1 април. Цифрите могат да се променят в зависимост от времето, когато танкерите 
тръгват, което също е силно повлияно от метеорологичните условия в пристанищата. 
 

 
 



10 

 

Седмицата отбеляза по-ниски обеми от всички четири експортни региона. Потоците на суров петрол Urals и Siberian Light 
от терминалите в Балтийско и Черно море са намалели със 770 000 барела на ден, или 30%, като обемът на суровия 
петрол, напускащ черноморското пристанище Новоросийск, е намалял с почти 60%. 
Междувременно доставките от трите източни терминала на страната на брега на Тихия океан намаляха с 205 000 барела 
на ден, или 17%. Товарите от Мурманск, които обработват суров петрол, произведен по арктическото крайбрежие на 
Русия, също намаляха, като спаднаха с 57 000 барела на ден, или 15%. 
 

 
 
В рамките на Европейския съюз се засилва натискът за ембарго на руския петрол и най-големите търговци в света казват, 
че ще спрат да обработват доставките на страната, което би трябвало да намали бъдещите потоци. Производството в 
Русия през първата седмица на април е намаляло с около 500 000 барела на ден спрямо март. 
Въпреки настоящата ситуация, спадът в потоците от суров петрол от руските експортни терминали през седмата седмица 
след инвазията намали приходите от експортни мита на Кремъл с 25% на седмица. 
Митото за износ на суров петрол е определено на 61,20 долара за тон през април, което се равнява на около 8,30 долара 
за барел. Това е повече от ставките за март от 58,30 долара за тон и 7,95 долара за барел и се изчислява от средната цена 
на Urals за периода от 15 февруари до 14 март. Износното мито ще падне до 49,60 долара за тон или 6,81 долара за 
барел през май. 
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Броят на танкерите, завършили товаренето на руски петрол през седмицата до 15 април, е намалял с 10, или 25%, спрямо 
предходната седмица, като най-голям спад е наблюдаван в Новоросийск в Черно море. 
Предупреждението за бурен вятър за района на Новоросийск, издадено на 12 април, изглежда е спряло потоците от 
терминала за втората част на седмицата, без да има танкери, акостирали на кея за суров петрол между 12 април и 15 
април. 
 

 
 
Следващите четири графики показват дестинациите на сурови товари от всеки от четирите експортни региона. 
Дестинациите се основават на това къде корабите сигнализират, че се насочват в момента на и могат да се променят по 
време на пътуванията. 
Наблюдава се възстановяване на пратките от балтийските терминали в Приморск и Уст-Луга към пристанища в 
Северозападна Европа, като потоците са най-високи от четири седмици. В същото време броят на танкерите, напускащи 
Балтийско море за дестинации в Азия, рязко намаля, падайки до най-ниското си ниво от четири седмици. 
 

 
 
Два товара, които трябваше да бъдат натоварени в Приморск през седмицата до 15 април, изглежда са излезли от 
програмата, но повечето други се товарят по график. Пратките от Уст-Луга вървяха по план. 
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От трите кораба, които се товарят в Новоросийск в Черно море, един показва, че пътува към Индия, един остана в Черно 
море, а третият показва дестинация Сейнт Лусия в Карибите, въпреки че не е ясно дали наистина ще завърши пътуването 
или ще направи трансфер на товара от кораб на кораб в Средиземно море. 
 

 
 
От трите кораба, натоварени от плаващи складове в Мурманск, един е разтоварен във Великобритания - първата 
доставка на руски петрол в страната след нахлуването на Русия в Украйна. Единият се насочва към Ротердам, а третият 
към Санта Панагия в Италия, където "Лукойл" притежава рафинерия. 
 

 
 
Доставките на суров петрол от трите източни петролни терминала на Русия през седмицата до 15 април показаха по-
голямо разнообразие от дестинации, отколкото през която и да е от предходните две седмици. Докато повече суров 
петрол отново отиде в Китай, отколкото където и да е другаде, повече беше изпратено до Япония, отколкото по всяко 
време тази година, като два товара ESPO суров петрол и един от Sokol се отправиха към японските пристанища. 
Товарът Sokol вероятно е дялов суров петрол от дял на японски консорциум в проекта "Сахалин 1", докато товарите ESPO 
вероятно са били закупени преди нахлуването на Русия в Украйна. 
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Броят на корабите, които се отправят към Азия от западните пристанища на Русия, рязко намаля през седмицата до 15 
април. Само четири танкера, които се товареха през тази седмица, показаха дестинациите си като Индия или дестинация, 
която е малко вероятно да бъде последното им пристанище за разтоварване. Това е спад от 10-те кораба през 
предходната седмица. 
 

 
 
Два кораба, които се товареха през седмицата до 15 април, показват дестинации в Индия, а други два - Гибралтар. Това е 
често срещан сигнал за корабите, които се насочват към Средиземно море и има няколко възможности, след като 
пристигнат там. Те могат да доставят до средиземноморски терминал, могат да преминат през Суецкия канал и до Азия 
или могат да прехвърлят товарите си на други кораби. 
Районът край пристанището Сеута, южно от Гибралтар, се превърна в популярно място за прехвърляне на руски суров 
петрол от кораб на кораб. В момента в района има два много големи превозвача на суров петрол или VLCC, собственост 
на Vitol Group, най-големият независим търговец на петрол в света. 
Elandra Denali пое товари от два по-малки кораба през седмицата до 15 април и се очаква да вземе още един, преди да 
се отправи към Азия. Elandra Everest пристигна в района на 18 април, въпреки че показва дестинацията си като Ротердам. 
Vitol заяви, че ще спре търговията с руски суров петрол и рафинирани продукти до края на годината, като обемите ще 
„намалят значително през второто тримесечие със спада на текущи срочни договорни задължения“. 
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VLCC Searacer завърши третото си прехвърляне на 10 април и сега се насочва около западния бряг на Африка, 
превозвайки около 2 милиона барела суров петрол. Той сигнализира за дестинация залива Салдана в Южна Африка, 
въпреки че не се очаква да разтовари товара си там. 
Забележка: Bloomberg използва търговски данни за проследяване на кораби, за да наблюдава движението на 
плавателните съдове. Корабите могат да избегнат откриването, като изключат бордовите транспондери, както се прави 
често от иранския танкерен флот. Все още няма доказателства, че това се прави от танкери за суров петрол, които 
акостират в руските пристанища. 
Дестинациите са тези, сигнализирани от кораба и се наблюдават до разтоварването на товара. Дестинациите могат да се 
променят по време на пътуване, дори при нормални обстоятелства, а крайната точка на разтоварване на товара може да 
не е известна, докато това пристанище не бъде достигнато. 
Обемите на товара се базират на програми за товарене, където има такива, и на комбинация от капацитета на кораба и 
неговата водоизместимост, където нямаме друга информация. 
 
√ Прогнозите за рецесия се множат, но все още няма нужда от паника 
Изготвянето на правилни анализи е трудно на фона на безпрецедентните икономически условия 
Фокусът на Wall Street през последните дни изглежда се измести от това колко бързо и с колко Федералният резерв ще 
увеличи основните лихви до времето на следващата рецесия. Двете неща не се изключват взаимно. Консенсусът е, че 
Фед толкова много изостава от кривата, когато става въпрос за увеличаване на лихвите, че няма да има избор, освен да 
затегне политиката си рязко, което да доведе до свиване на икономиката, за да се овладее инфлацията. Проблемът с 
подобни прогнози е, че те се разглеждат като част от предпандемичната конюнктура, пише Робърт Бърджис в за 
Bloomberg. 
Показателите за рецесия нарастват през последните няколко седмици, но наистина отбелязаха повишение навръх 
Великден, когато главният икономист на Goldman Sachs Ян Хациус публикува доклад, според който шансовете за рецесия 
са около 35% през следващите две години. Той отбелязва, че 11 от 14 цикъла на затягане в САЩ след Втората световна 
война са били последвани от рецесия в рамките на две години.  
Трудно е да се спори с историята, но последните две години показаха, че икономиката и финансовите пазари се намират 
в неизследвана територия, след като американското правителство инжектира трилиони долари фискална подкрепа и 
Фед насочи мощни стимули към финансовата система. Вече стана ясно, че анализаторите срещат трудности при 
адаптирането на старите модели към новия ред, а прогнозите им имат малко по-голяма тежест от чисти предположения. 
Данни, събирани от Bloomberg, показват, че до средата на миналата година икономисти прогнозират ниво на инфлацията 
от около 2,5% за 2022 г., въпреки че индексът на потребителските цени вече е надхвърлял 5%. Оттогава насам 
показателят се повиши до над 8%. 
Изглежда най-големи пропуски икономистите са направили по отношение на потребителите, чиито разходи генерират 
около две трети от икономическия растеж. Това, което различава настоящото време, е относително силната финансова 
позиция на средностатистическото американско домакинство. Всяка дискусия относно инфлацията и негативните ѝ 
ефекти върху икономиката и потребителите би трябвало да започне с натрупаните спестявания. 
Щедрите социални програми, въведени от правителството на САЩ в подкрепа на икономиката по време на 
коронавирусната пандемия, позволиха на потребителите да изградят висока парична възглавница. Депозитите на 
домакинствата и неправителствените организации нарастват от 1,16 трилиона долара в края на 2019 г. до 4,06 трилиона 
долара през декември 2021 г., сочат данни на Фед. Предишният връх за този показател, отчетен преди пандемията, беше 
1,41 трилиона долара. 
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Американците разчитат на над четири трилиона долара кеш след стимулите на правителството.  

Графика: Bloomberg 
 
Въпреки че специалните правителствени програми приключиха, това не означава, че щедростта на властите се е 
изчерпала. Възстановяванията на част от данъчните плащания за потребителите в САЩ нарастват, като се повишават с 
9,9% на годишна база до 3175 долара през тази година, показват данни на Bloomberg. Изплащането на средствата може 
да подобри нагласите на потребителите. Университетът в Мичиган съобщи в четвъртък, че предварителният индекс за 
нагласите за април се повишава неочаквано - най-много от началото на 2021 г. Същия ден търговското министерство на 
САЩ обяви, че продажбите на дребно за март се изменят леко спрямо предходния месец, отчитайки спад от само 0,1%, 
докато данните за февруари са ревизирани в посока нагоре до понижение от 0,9% спрямо първоначалната информация 
за спад от 1,2%.  
В рамките на конферентни разговори главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън и главният 
изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан изтъкнаха силните позиции на потребителите в момента. 
Даймън отбеляза здравите потребителски разходи, докато Мойнихан посочи, че потребителите имат спестявания, което 
предвещава и още харчения. 
Междувременно Фед заяви по-рано този месец, че потребителските заеми нарастват през февруари с рекорден темп от 
41,8 милиарда долара на месечна база. Историята показва, че кредитите процъфтяват през силните времена, когато 
потребителите се чувстват уверени, а не когато времената са трудни. 
 

 
Рекорден ръст на потребителските заеми през февруари. Графика: Bloomberg 
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Въпреки прогнозата си за шанс от 35% за рецесия през следващите две години Хациус е значително по-оптимистичен в 
краткосрочен план, като оценява възможността за рецесия през следващите 12 месеца на само 15%. Това е под средните 
очаквания от 25% на анкетирани от Bloomberg икономисти. 
  

 
Очакванията за рецесия през следващите 12 месеца растат, но остават относително ниски. Графика: Bloomberg  

 
Централната банка на САЩ е изправена пред почти невъзможната задача да контролира инфлацията, без сериозно да 
навреди на икономиката. Създаването на прогнози за икономиката за период от две години е трудно в нормални 
времена, още повече на фона на изхода от пандемия, придружена от безпрецедентни стимули. Разбира се, множество 
насрещни ветрове ще натежат на растежа, но има и много попътни. Може би великият бейзболист Йоги Бера се е 
изразил най-правилно, посочвайки, че е „трудно да се правят прогнози, особено за бъдещето“. 
 
3e-news.net 
 
√ Асен Василев: Трябва да бъдем прагматични и да не правим два енергийни прехода 
Зеленият преход е тема, която трябва да бъде коментирана прагматично. Целта е да не правим два прехода от въглища 
към газ и след това към зелена енергия, съобщи на събитие "Accelerate Green- политики и практики за стимулиране на 
зелените инвестиции в икономиката" на Green Finance and Energy Centre министърът на финансите Асен Василев. Да 
направим един енергиен преход, когато сме готови, да удължим живота на въглищата като нямаме срок за затваряне, но 
в същото време да инвестираме в енергия, която да ни позволява устойчива енергия, допълни Василев. 
Ние няма как да се откажем от въглищата без да имаме устойчива алтернативна система, всичко друго би било авантюра, 
която да донесе срив в системата, подчерта министърът при откриването на конференцията. Става дума за енергиен 
баланс. България поддържа енергийния баланс в държави като Гърция, Румъния, Сърбия, единствено износът ни към 
Турция е малък.  
В енергийната политика България се фокусира върху мащабни инвестиции във ВЕИ с непрекъснат режим на действие и 
нова ядрена мощност.  
Надявам се, че това не звучи прекалено консервативно, но като финансов министър ролята ми е да гледам трезво на 
нещата. Това е сложен процес, който изисква внимателно калибриране на системата да остане устойчива и да отговори 
на предизвикателствата, каза финансовият министър.  
Европа си поставя високи цели за декарбонизация и тези цели донякъде бяха загатнати още 2013 г.. Тогава говорихме, че 
след 10 години ще имаме нови начини за съхранение на зелената енергия, но виждаме, че днес има решения, които не 
са особено по-различни от преди 10 години, все още са скъпи и недостатъчни за балансиране на системата., обясни 
Василев по повод устойчивите инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост. 
Зелената енергия -слънце и вятър са прекъсваеми източници на енергия без достатъчно баланс и създават проблеми с 
устойчивостта на самата система. Зелените технологии днес са доста по-евтини за разлика от преди години, когато зад 
всеки мегават солар по един мегават резервираща мощност 
България имаше привилегията да има ПАВЕЦ "ЧАИРА" като добра батерия, за през последните 10 години не сме се 
грижели добре и е в лошо състояние, поясни министърът. В План за възстановяване и устойчивост е предвиден голям 
батериен комплекс, който изглежда голям, но за световно производство на батерии е малък, каза финансовият 
министър.  
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Инвестирайки в прекъсваеми източници да мислим за момент, в който тази енергия ще бъде консумирана. в България 
има зимен пик на консумация, соларната не може да помогне със соларно производство в този момент, 
експертно  въпросът е как ще бъде балансирана и каква ще бъде цената на този баланс. Това са въпросите, на които 
трябва да отговорим. Асен Василев припомни, че в Плана има заложени проучвания за геотермални източници. 
Предварителни проучвания 6-7 места в страната в дълбочина с температури над 200 градуса, това е потенциал, който ще 
бъде потвърден следващата година и това би облекчило задачата.  
За да стимулираме зелените инвестиции трябва да използваме правилно потенциала на зеленото финансиране, 
коментира по време на конференцията Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. Тя 
подчерта, че ако процентът на съфинансиране на стандарти проекти е 50%, то за зелени инвестиции процентът 
съфинансиране от страната на банката достига 85%. Пазарът на зелени облигации се разви значително, за да повишат 
отчетността на устойчивото финансиране, защото отчитането на зелените инвестиции е много важно и тук важна роля 
играе ESG отчитане, допълни тя. 
Председателят на Центъра за устойчиви финанси и енергетика (Green Finance and Energy Centre) и изпълнителен 
директор на БФБ Маню Моравенов обяви, че първият зелен индекс в България ще бъде готов до края на годината, 
Европа се утвърди като водеща дестинация за устойчиви инвестиции в света и България може да бъде част от този път.  
 
√ Българската банка за развитие и Фондът на фондовете обещаха нови правила за финансиране на зелени проекти 
Липсата на дългосрочните договори за ВЕИ остават основна пречка пред финансирането на зелени инвестиции от 
банковия сектор 
До края на годината ще имаме инструменти, които ще отговарят на нуждите на малките и средни предприятия (МСП). 
Това коментира на конференцията "Accelerate Green- политики и практики за стимулиране на зелените инвестиции в 
икономиката" София Касидова, директор „Стратегическо и устойчиво развитие“ на Българската банка за развитие (ББР). 
ББР е в процес на мащабен проект с външен партньор на преразглеждане на процесите и ще бъдат създадени такива 
финансови инструменти, които да бъдат най-удачни за бизнеса, обеща Касидова. Това върви с много тежка 
законодателна рамка в полза на МСП, допълни тя. Банката работи по възможността за финансиране на необезпечени 
проекти, предоставяне на гаранции от Европейския инвестиционен фонд, по варианти за по-ниско собствено участие на 
бизнес и приоритизиране на проекти за преход на бизнеса към устойчива икономика. Скоро ще бъде отворена нова 
мярка за възстановяване на МСП чрез иновации в енергийна ефективност, подчерта Касидова. 
Фонд на фондовете вече акумулира ресурс от 1,2 млрд. лева през 15 финансови инструмента за четири направления – 
околна среда, градско и селско развитие, МСП и местна икономика, съобщи на форума Мартин Гиков, изпълнителен 
директор на Фонд на фондовете. 
Допълнително съвсем скоро ще стартира ресурс от около 100 млн. лева за възстановяване на малките и средни 
предприятия, обясни Гиков. 
Новите оперативни програми се очаква да стартират от септември 
В момента Фондът също прави преструктуриране за нови програмен период 2021-2027 година. Очаква се през май да се 
подпише договора за партньорство по оперативните програми и през септември да стартират, съобщи специално за 
3еNews финансовият министър Асен Василев. Задачата на Фонда в момента е да мобилизира публични и частни 
средства, защото предоставя финансиране на стартъпи и малки предприятия. По програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ основни проекти, които ще се финансират включват електромобилност, енергийна ефективност, 
зелена енергия. Гиков посочи проектът за създаване на протеини от насекоми на иновативната технологична компания 
„Насекомо“ като един от успешните проекти, които Фондът е финансирал. 
По програма „Околна среда“ Фондът реализира финасов инструмент за инвестиции във ВиК сектора, за енергийна 
ефективност във ВиК и намаляване на загубите като това са били проекти в Смолян, Русе, Бургас, Стара Загора. По 
програма „Региони в растеж“ е създаден Фонд за градско развитие, който финансира закупуване при изгодни условия на 
електрически превозни средства, по-изгодни условия за финансиране на проекти за геотермална енергия, ВЕИ в 
обществени сгради. Гиков подчерта, че е създадена инвестиционна платформа за зелени инвестиции и Фонд на 
фондовете дава безплатна помощ за подготовка а проекти. Фондът е ангажиран и с работата на Национален фонд за 
декарбонизация, чието финансиране ще бъде подпомогнато и от Европейската инвестиционна банка. 
Над 1 млрд. евро са отпуснати за около 6000 проекти в България, съобщи Лиляна Павлова, вицепрезидент на 
Европейската инвестиционна банка. Тези средства са акумулирали близо 2,7 млрд. евро, посочи Павлова. Във всеки 
проект е важно да се отчетат регионалните специфики и конкретните нужди на бизнеса за правилно финансиране на 
Зеления преход. Ако банката съфинансира 50% от една нормална инвестиция, днес отпуска до 85% за енергийна 
ефективност, ВЕИ и намаляване на парниковите газове. Плановете са бъдат отпуснати 1 трилион евро инвестиции в 
климата и устойчивостта до 2030 година. Средногодишно 50% от дейностите, които климатичната банка на Европа 
финансра ще са към зелена трансформация и зелена околна среда. 
За да стимулираме зелените инвестиции, трябва да използваме правилно потенциала на зеленото финансиране, посочи 
Павлова, затова от изключително значение е ESG (Environmental, Social and Governance) отчитането. То дава прозрачност 
и поставя на една карта устойчивите инвестиции. Ако не говорят на един език капиталовите пазари няма да говорят 
ефикасно. Пазарът на зелени облигации се развива значително, за повиши отчетността на устойчивото финансиране. 
Според Ремке, заместник- координатор на ООН Устойчиви фондови борси липсата на прозрачност и на информация е 
основният проблем за създаването на ESG отчитане в страните. Българската фондова борса ще бъде 62-тата, която ще 
изисква и прави ESG отчитане, посочи Ремке. 
Банките искат ясни правила за финансиране на ВЕИ и гарантиране на дългосрочните договори 
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„Да са ясни правилата за нови мощности на енергия, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост, да бъдат 
гарантирани договорите с фиксирана цена и дългосрочните договори. Без това не може да се финансират ВЕИ с хоризонт, 
който надхвърля 10 години, посочи Теодор Маринов, изпълнителен директор на Обединена българска банка (ОББ). 
Проблем според стои пред проектите за енергийна сертификация на сградния фонд в страната. Публичната информация 
е, че за под 1% от сградите има такава информация, а без да оценим напрактика това, което има като емисии не можем 
да ги измерим, каза той. Как до правят банките в момента ли?- чрез проксита и определяне на година на експлоатация на 
сградата, изолация и други. Необходима е разумна полтика за реновиране на автомобилния парк в страната. Имаме 
нужда от добре структурирана политика със стимули и политики за обновяване на автопарка, защото ако това не се 
направи ще продължаваме да замърсяваме и да бъдем сред най-замърсените страни в света. 
Той посочи, че банката е одобрила своите климатични ангажименти да намали с 30% емисиите на CO2 oт електрическата 
енергия, която ползва. Ще се стреми да намали с 40% емисиите от издаването на ипотечни кредити и 30% от емисиите на 
от лизинговия бизнес на KBC Group до 2050 година. 
Според Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка банковите институции имат проблеми за внедряване на 
изисквания на ЕС. Регулациите в областта на ESG се публикуват преди да има единна методология за оценка, няма 
регистър на емитираните и спестени въглеродни емисии. В момента е създадена работна група към Асоциацията на 
банките в България, но няма яснота за критериите за предвидените в европейския бюджет пари по линия на Зелена 
сделка и как ще стигнат до банките. Необходима е промяна в процедури и процеси, свързани с екологични и социални 
рискове, посочи Ягодин. Създаваме към оценките от 2013 г. за технологичния и социален риск, да има климатичен 
компонент. Банката отпуска зелен кредит за малки фирми за производство на малки мощности за ВЕИ и инвестиции за 
подобряяванее на енергйна ефективност на малки фирми. Ще отпусне 100 млн. евро целево за изграждане на зелени 
мощности и преки инвестиции за повишаване енергийната ефективност на предприятията. 
Темата за ESG не трябва да е нов регулативен контрол, тя трябва да бъде интерирана във всяко действие, което правим, 
коментира Цветанка Минчева главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк. Банката съвсем скоро ще работи 
100% без пластики. Но големият въглероден отпечатък на банките идва през това, което финансират. И ако до 2030 г. 
банката ще е зелена, то целите са до 2050 г. и целият портфейл, който финансира да бъде за зелени проекти. 
Дигитализацията е един от инструментите, който ще ни помогне да намалим своя въглероден отпечатък и ще 
инвестираме 2, 8 млрд. евро в тази сфера, за да се превърнем в по-дигитална банка, посочи Минчева. 
И ако преди се стремихме да постигнем привличане на 200 млн. физически лица към финасовата система, сега наш 
ангажимент е до 2050 да постигнем нетни нулеви емисии, подчерта Ваня Манова, мениджър за България, Северна 
Македония, Албания и Косово в Mastercard. Амбицията е да се превърне в климатичната платежна технологична 
компания, допълни Манова. 
Светът планира да инвестира 75 трилиона долара в зелени проекти, а проспериращите държави са тези с защитена 
природа, каза Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и част от коалицията „За зелен рестарт“. Ако искаме България да 
е сред тях, трябва да създадем Sustainability officers във всички институции, а част от ресурса да се насочи да се 
стимулират научни разработки в колаборация между бизнеса и научната общност. 
Борислав Сандов предупреди финансовите институции да внимават с greenwashing-a 
На опустошена планета не може да се прави бизнес, коментира на конференцията министърът по климатичните 
политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Банките правят този преход възможен и го правят по-
бърз, допълни той. Но предупреди, че трябва да внимават с greenwashing-а. Фалшивата реклама е кошмар на 
съвременно общество. Често изпълнението на зелени каузи се използва само за реклама. Това че изпълняват зелени 
каузи, защото са посадили 100 дървета не значи, че след 10 години тези дървета са останали живи, необходима е 
постоянна грижа в процеса на израстването им. Те трябва да отговарят на нуждите на потребителите. Според него е 
ключово важно новото поколение да са част от диалога за климатична трансформация, защото младите може да са 25% и 
нямат глас, но са 100% от бъдещето. 
Според Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt има две базови условия, за да стане зелената трансформация, най-
важното условие е икономическата свобода. Каквото и да говорим София става все по-чиста, посочи той. 
Бизнесът обича прагматиката и очаква прагматични решения, посочи Маню Моравенов, председател на Центъра за 
устойчиви финанси и енергетика.  
 
√ Понижение с 1.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 471.55 лв. за MWh с ден за доставка 20 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 471.55 лв. за MWh и обем от 81 573.40 MWh с ден за доставка 20 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това 
е спад с 1.7% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 493.37 лв. за MWh, при количество от 41 322.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 250.60 MWh) е на цена от 449.72 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 373.56 лв. за MWh и количество от 3318 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 358.11 лв. за MWh (3459.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 588.02 лв. за 
MWh при количество от 3288.5 MWh. Висока е и стойността за времето 08 – 10 часа – 576.97 лв. за MWh (3519.8 MWh) – 
586.83 лв. за MWh (3583.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 451.86 лв. за MWh при количество от 3275.7 MWh. 
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Спрямо стойността от 479.58 лв. (245.20 евро) за MWh за 19 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 20 април 2022 г. се понижава до 471.55 лв. за MWh (спад с 1.7 %) по данни на БНЕБ или 241.10 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 369.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 455.69 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     33,29%   2044.4 
Кондензационни ТЕЦ   45,80%   2812.41 
Топлофикационни ТЕЦ   5,88%   360.98 
Заводски ТЕЦ    2,35%   144.29 
ВЕЦ     3,17%   194.84 
Малки ВЕЦ    4,06%   249.08 
ВяЕЦ     0,01%   0.34 
ФЕЦ     4,95%   303.96 
Био ЕЦ      0,50%    30.67 
Товар на РБ        4821.4 
Интензитетът на СО2 е 426g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по енергийните борси в Европа, в Гърция продължават да са най-високи нивата 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 241,10 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 20 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 252,26 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 229,94 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,65 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя 
ще бъде 183,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 652,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 20 април ще бъде 268,48 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 136,57 гвтч. Максималната цена ще бъде 349,74 евро/мвтч и тя ще бъде в 7 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 205,07 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цената за базова енергия в Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 април е 241,10 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 252,26 евро/мвтч. Най-високата цена от 300,65 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 
ч и тя ще бъде 183,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 705,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 април на Словашката енергийна борса е 240,09 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 300,65 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 183,10 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за Чешката енергийна борса е 207,58 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 250,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 175,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 април е 207,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
205,43 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 54 155,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и 
тя ще достигне 250,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 175,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 203,25 евро/мвтч на 20 април. Пиковата цена ще бъде 
196,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 473 899,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч 
и тя ще достигне 250,00 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 158,90 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ: Парите в обращение се увеличават с 15,8% за година 
В края на март 2022 г. парите в обращение достигнаха 24 562,3 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 
2021 г.) те нараснаха с 15,8 на сто или с 3353.6 млн. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период 
увеличението им е по-високо както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност, съобщава БНБ. 
През първото тримесечие на годината динамиката на парите в обращение следваше очерталата се през годините 
сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на 
парите в обращение спрямо края на предходната година. През януари - март 2022 г. парите в обращение се съкратиха със 
134,4 млн. лв., или с 0,5 на сто в сравнение с края на 2021 г. В рамките на разглеждания период през януари те намаляха 
с 1,9 на сто, докато през февруари и март беше отчетено месечно увеличение съответно с 0,6 на сто и 0,9 на сто, по данни 
на банката. 
В края на март 2022 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,86 на сто, а на разменните 
монети – 2,13 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01 на сто и се 
запазва без промяна спрямо края на 2021 г.   
В края на март в обращение са 552,4 млн. броя банкноти на обща стойност 23 998,7 млн. лв.  
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С най-голям дял (38,19 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е 
банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 210,9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък 
дял (5,34 на сто) e броят на банкнотите от 5 лева.  
Спрямо края на 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 
100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 0,90 процентни пункта. За 
същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на 
банкнотите от 20 лева – с 1,12 процентни пункта. За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 
42,3 млн. (8,3 на сто), а стойността им – с 3319,8 млн. лв. (16,1 на сто). 
Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното 
обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали, посочват от 
БНБ. 
В края на март в обращение са 2896,4 млн. броя разменни монети, които са с 30,6 млн. броя или с 1,1% повече в 
сравнение с броя им в края на 2021 г. За същия период общата им стойност се увеличи с 4,9 млн. лв., или с 0,9 на сто, и в 
края на март 2022 г. достигна 522.7 млн. лв. 
През първото тримесечие на 2022 г. най-голямо в процентно изражение (1,4 на сто) e нарастването на броя на 
разменната монета с номинал 2 лева. 
За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 155.2 млн. (5,7 на сто), а 
стойността им – с 34 млн. лв. (7,0 на сто). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал два 
лева (с 10,2 на сто). 
С най-голям дял (28,65 на сто) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. 
продължават да са монетите от една стотинка. 
През първото тримесечие в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 202 броя неистински български 
банкноти, предимно с номинал 20 лева, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. 
те са с 209 броя по-малко. За същите три месеца са задържани общо 42 броя неистински български разменни монети, от 
които 11 броя от 2 лева, 11 броя от 1 лев и 20 броя от 50 стотинки. 
За първите три месеца на годината в БНБ са задържани неистински 368 броя банкноти евро (в това число 107 броя 
циркулирали в паричното обращение), 49 броя щатски долари и 16 броя банкноти от други чуждестранни валути. 
При машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие на 2022  г. в БНБ банкноти като негодни бяха 
отделени 11,9 млн. броя банкноти. Те представляват 6,67 на сто от общия брой на банкнотите, обработени през периода. 
При обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение за първото тримесечие са отделени 
253,4 хил. броя монети, които представляват 1,42 на сто от общия брой монети.  
 
√ МВФ понижи прогнозата си за икономическия растеж на България 
Международният валутен фонд понижи прогнозите си за икономическия растеж на България през тази година. В 
пролетния си доклад „Световни икономически перспективи“ МВФ прогнозира, че реалната икономика на България ще се 
повиши с 3,2% на годишна база през 2022 г. след ръст от 4,2% през 2021 г. В есенния доклад на организацията прогнозата 
бе за ръст от 4,4%. За 2023 г. МВФ прогнозира ръст на българския БВП от 4,5%. 
МВФ понижи и прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2022 г. и 2023 г., посочвайки като причини 
икономическия удар от войната в Украйна. 
Базираната във Вашингтон организация сега прогнозира ръст на световната икономика от 3,6% през тази година и през 
следващата. Това представлява спад с 0,8 и 0,2 проценти пункта в сравнение с прогнозата, публикувана през януари., 
предаде Си Ен Би Си. 
През миналия октомври МВФ пък прогнозира растеж от 4,9% през 2022 г. и от 3,6% през 2023 г. 
"Глобалните икономически перспективи бяха сериозно отклонени, до голяма степен поради нахлуването на Русия в 
Украйна“, написа главният икономист на МВФ Пиер-Оливие Гуринчас в блог, публикуван във вторник заедно с 
пролетната прогноза. 
„Ефектите от войната ще се разпространят надлъж и нашир, увеличавайки ценовия натиск и изостряйки значителни 
политически предизвикателства“, каза още Гуринчас. 
В понеделник Световната банка също понижи прогнозата си за растежа на световната икономика от 4,1% на 3,2%. 
МВФ прогнозира увеличение от 3,7% на брутния вътрешен продукт на САЩ през тази година и 2,3% през следващата, 
след като 2021 г. бе регистрирано повишение от 5,7%. 
Забавяне се очаква и за икономиката на еврозоната – от 5,3% през 2021 г. на 2,8% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г. При 
Германия и Франция прогнозите са съответно за ръст от 2,1% и 2,9% през 2022 г. и 2,7% и 1,4% през 2023 г. 
МВФ очаква брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство да нарасне с 3,75 през тази година и 1,2% през 
следващата 
Икономическият растеж на Китай пък се очаква да се забави от 8,1% през 2021 г. до 4,4% през 2022г. За 2023 г. се 
прогнозира ръст от 5,1%. 
За Япония прогнозата е за ръст от 2,4% през 2022 г. и 2,3% през 2023г., а за Индия – 8,2% през тази и 6,9% през 
следващата година. 
От МВФ посочват, че санкциите на западните страни срещу Москва заради инвазията в Украйна ще имат „сериозен ефект 
върху руската икономика“, която според организацията ще се понижи с 8,5% през тази година и 2,3% през 2023 г. 
Прогнозата на фонда за украинската икономика са още по мрачни. 
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„Очакванията са икономиката на Украйна да се свие с 35% през 2022 г.“, коментират от МВФ, като добавят, че по-
прецизен анализ на икономическия удар върху Украйна за момента е „невъзможно да бъде направен“. 
В по-широк план решението на Русия да нахлуе в Украйна засили сътресенията в доставките на световната икономика и 
допълнително увеличи инфлацията. 
„Русия е основен доставчик на петрол, газ и метали, а заедно с Украйна и на пшеница и царевица. Намалените доставки 
на тези стоки доведоха до рязко покачване на цените им“, казаха от фонда във вторник. 
Очаква се това да навреди на домакинствата с по-ниски доходи в световен мащаб и да доведе до по-висока инфлация за 
по-дълго от очакваното. МВФ изчислява, че тази година инфлацията ще достигне 7,7% в САЩ и 5,3% в еврозоната.  За 
2022г. МВФ очаква инфлация от 5,7% в развитите икономика и от 8,7% на развиващите се пазари. 
„Рискът е, че инфлационните очаквания се отдалечават от целите на централните банки, което води до по-агресивна 
политика затягане от тяхна страна“, казват от фонда. 
Очаква се Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти още шест пъти през 2022 г., докато Европейската 
централна банка потвърди миналата седмица, че ще приключи програмата си за закупуване на активи през третото 
тримесечие. 
Последните икономически прогнози на МВФ също изваждат на преден план оапсенията относно 5-те милиона украински 
бежанци, които са потърсили подкрепа в съседни страни, като Полша, Румъния и Молдова, и последвалия икономически 
натиск за тези нации. 
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 √ Европейските борси се оцветиха в червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия във вторник и са 
на път да запишат най-лошата си сесия от близо две седмици, тъй като опасенията около войната в Украйна, агресивното 
затягане на паричната политика от Федералния резерв на САЩ и предстоящите корпоративни отчети държат 
инвеститорите под напрежение, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 6,64 пункта, или 1,44%, до 453,18 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 164,33 пункта, или 1,165, до 13 999,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 44,64 
пункта от стойността си, или 0,59%, достигайки ниво от 7 571,74 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 81,59 
пункта, или 1,245, до 6 507,76 пункта. Инвеститорите ще следят гласуването на балотажа на президентските избори във 
Франция в неделя, като един срещу друг отново се изправят Еманюел Макрон и Марин льо Пен, 
„Тази седмица пазарите са изправени пред неблагоприятни ветрове, като всяка информация, че напрежението в Украйна 
ще се проточи или ще доведе до повече насилие, е достатъчна, за да помрачи настроенията на пазарите“, каза Софи 
Лунд-Йейтс, анализатор от Hargreaves Lansdown. 
„Има и нарастващи опасения от рецесията. Повишаването на лихвените проценти идва в момент, когато икономическата 
активност се забавя. Това създава много трудни условия“, каза Лунд-Йейтс. 
В четвъртък  Европейската централна банка стави паричната си политика без промяна, но потвърди решението си да 
прекрати покупките на активи през третото тримесечие на годината. 
В същото време президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард заяви отново, че централната банка на САЩ трябва да 
повиши лихвите си до 3,5% до края на годината, тъй като инфлацията в страната е „твърде висока“. 
В допълнение към нервността на пазара, в понеделник Световната банка намали прогнозата си за глобален растеж за 
2022 г. с почти цял процентен пункт – от 4,1% на 3,2%. 
Докато резултатите от сезона на печалбите за компаниите в Европа досега бяха смесени, фокусът тази седмица ще бъде 
върху фирми като Accor и L’Oreal. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в понеделник, докато фокусът на инвеститорите 
е насочен към множеството корпоративни отчети, които ще бъдат представени тази седмица, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 39,54 пункта, или 0,11%, до 34 411,69 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 0,9 пункта, или 0,02%, до 4 391,69 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 18,72 пункта от стойността си, или 0,14%, завършвайки сесията при ниво от 13 332,36 пункта. 
Акциите се търгуваха смесено в понеделник, след като доходността на 10-годишните американски облигации достигна 
най-високото си ниво от края на 2018 г., като в един момент бе на равнище от 2,884%. В началото на март доходността 
беше 1,71%, но се повиши, когато Федералният резерв започна по-агресивно затягане на паричната си политика. Тази 
промяна натежа върху акциите и предизвика опасения от предстояща рецесия. 
„Голямото притеснение е колко последователно и колко високо ще се повиши 10-годишния бенчмарк“, каза Сам Стовал, 
главен инвестиционен стратег на CFRA. „Около Украйна няма нищо ново, като същото може да се каже и за инфлацията, 
като очакванията са Фед да повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта на следващата си среща. Така че, 
въпросът на пазара е какво се случва с облигациите?“, добави той. 
Повишаващите се цени на суровините в понеделник засилиха безпокойството относно инфлацията и начина, по който 
компаниите ще отразя нарастващите разходи в прогнозите си за бъдещите печалби и приходи. Цената на царевицата 
достигна 9-годишен връх в понеделник, а цената на природния газ се покачи до най-високото ниво от 2008 г. 
Големите технологични компании записаха печалби в понеделник, като акциите на Meta Platforms, Amazon, Microsoft и 
Alphabet поскъпнаха съответно с 0,28%, 0,71%, 0,25% и 0,75% 
Цената на книжата на Bank of Americа се повиши с 3,41%, въпреки спад от 13% на печалбата на акция през първото 
тримесечие в сравнение със същия период на предходната година. Този резултат обаче се оказа по-добър от 
прогнозираното, което доведе до поскъпване на акциите. Това подкрепи целия сектор, като цените на книжата на 
JPMorgan Chase и Wells Fargo се повишиха с 1,86% и 1,77%. 
Като цяло сезонът на отчетите в САЩ започна добре, като 81,5% от компаниите от S&P 500, които са отчели финансовите 
си резултати, са надминали очакванията на анализаторите. До момента 7,5% от всичко компании в индекса са 
представили финансов отчет. Анализатори  очакват печалбите на компаниите от S&P 500 за първото тримесечие да 
нараснат с 5,3%, сочат данни на FactSet. 
Акциите на Twitter поскъпнаха със 7,4%, след като в петък компанията обяви, че бордът на директорите е приел план, 
който цели ограничена продължителност за извънредни права на акционерите, наричан често „отровно хапче“, докато 
милиардерът Илон Мъск опитва да придобие компанията. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати във 
вторник, докато инвеститорите анализираха пазарната реакция на съобщението на Народната банка на Китай за повече 
финансова подкрепа за засегнатите от коронавируса сектори, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 490,32 пункта, или 2,28%, до 21 027,76 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на Bilibili, Netease, Tencent и Alibaba се понижиха съответно с 10,92%, 2,99%, 2,78% и 4,19%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 1,5 пункта, или 0,05%, до 3 194,03 пункта,  докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite отчете спад от 2,24 пункта, или 0,11%, до 2 020,28 пункта. 
Дот тези резултати се стигна, след като Народната банка на Китай пое ангажимент да увеличи финансовата подкрепа за 
бизнеса и гражданите, засегнати от COVID-19. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 185,38 пункта, или 0,69%, до 26 985,09 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 25,68 пункта, или 0,95%, до 2 718,89 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 41,8 пункта, или 0,56%, до 7 565,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 6,69 пункта, или 1,06%, до 637,75 пункта. BGBX40 напредна с 1,23 пункта, или 0,84%, до 147,17 пункта. 
BGTR30 се повиши с 8,57 пункта, или 1,17%, до 743,70 пункта. BGREIT записа ръст от 1,07 пункта, или 0,60%, до 179,08 
пункта. 
 
√ Еврото прехвърли прага от 1,08 долара 
Курсът на еврото днес премина над 1,08 долара, съобщиха германски финансови издания.   
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0816 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0803 долара. 
 
√ Украинските сили удържат руската офанзива в Донбас 
Украинските сили удържат руската офанзива в източната част на страната, съобщават от Генералния щаб на въоръжените 
сили на Украйна. 
Властите съобщават за нови цивилни жертви в Харков и селищата по фронта в Донбас. Град Миколаев в южна Украйна е 
подложен на обстрел, съобщава ДПА. 
"Отново експлозии в Миколаев", написа в Телеграм рано днес кметът на града Олександър Сиенкевич. Той призова 
жителите да се прикрият и да стоят далече от прозорците. 
Агенция УНИАН предаде, че местни жители са съобщили за стрелба на няколко места в града. Към момента няма 
информация за щети и пострадали. 
Междувременно руското министерство на отбраната поднови предложението си към украинските военни на 
територията на металургичния завод Азовстал в Мариупол, да се предадат. Това е трето подобно предложение. В същото 
време Михаил Подоляк, съветник на украинския президент, твърди, че Русия продължава да атакува Азовстал с мощни 
противобункерни бомби. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда масирано струпване на руски войски, които се готвят да 
атакуват страната му, предадоха ДПА и Асошиейтед прес. 
"Сега практически цялата боеспособна част на руската армия е съсредоточена на територията на нашата държава и в 
граничните райони на Русия", заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение, публикувано в Телеграм. По 
думите му руската страна е "събрала почти всички и всичко, което е способно да се бие с нас". 
Зеленски каза, че въпреки твърденията на руснаците, че нанасят удари само по военни обекти, те продължават да 
атакуват жилищни райони и да убиват цивилни граждани. 
"Руската армия в тази война се записва завинаги в световната история като най-варварската и нечовешка армия в света", 
каза Зеленски, цитиран от АП. 
По думите му ситуацията в Мариупол остава непроменена и е "възможно най-тежка". Президентът на Украйна заяви, че 
руската армия блокира всички опити за създаване на хуманитарни коридори от града. 
Зеленски каза още, че Кремъл не е отговорил на предложението за размяна на Виктор Медведчук, близък до президента 
Владимир Путин, за защитниците на Мариупол. 
Украинският президент повтори призивите си за повече оръжейни доставки за Украйна. "Ако имахме достъп до всички 
оръжия, от които се нуждаем, с които разполагат нашите партньори и които са сравними с оръжията на Руската 
федерация, вече щяхме да сме приключили тази война", каза Зеленски. 
"Морален дълг" на страните, които разполагат с тези оръжия, е да ги предоставят, посочи Зеленски и добави, че те биха 
могли да спасят живота на хиляди украинци. 
Във вторник лидерите на САЩ, Великобритания и Канада се ангажираха  да изпратят повече артилерийско въоръжение 
на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Президентът на САЩ Джо Байдън, британският премиер Борис Джонсън и канадският министър-председател Джъстин 
Трюдо поеха този ангажимент, след като те и други съюзнически лидери участваха в защитен видеоразговор, докато 
руската инвазия в Украйна премина към нова фаза. 
Очаква се през следващите дни Джо Байдън да обяви нов пакет военна помощ за Украйна, отново на стойност 800 
милиона долара, като обявения миналата седмица, съобщиха във вторник няколко източника, запознати с темата. Това 
би направило общата военна помощ на САЩ за Украйна над три милиарда долара, отбелязва агенцията. 
В Лондон Джонсън заяви пред депутати, че Украйна се нуждае от повече артилерия, защото „това ще се превърне в 
артилерийски конфликт“. 
Джъстин Трюдо заяви, че Канада ще изпрати тежка артилерия и обеща да предостави повече подробности. 
САЩ също така подготвят нов кръг санкции срещу Русия, съобщи говорителката на Белия дом Джен Саки пред 
журналисти. 
Видеоразговорът е продължил 90 минути, като в него са участвали още председателят на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Олаф Шолц и генералният секретар на 
НАТО Йенс Столтенберг, както и лидерите на Италия, Япония, Полша и Румъния. 
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√ Руският бизнес с план за избягване на корпоративни фалити 
Лоби на едрия бизнес в Русия представи план за осигуряване на плащания по облигации като защита срещу дефолт, тъй 
като някои от най-големите корпорации в страната са изправени пред трудности при изпращането на средства до 
инвеститорите, предаде Блумбърг. 
Компании, включително стоманодобивната компания „Северстал“ и руските железници, пропуснаха купони по външния 
си дълг, след като международни банки са забавили обработването на плащанията от страх да не нарушат санкциите, 
наложени на Москва заради инвазията в Украйна. 
За да избегне вълна от неизпълнения и замразяване на чуждестранни активи, Съюзът на индустриалците и 
предприемачите предложи да бъде създадена ролята на агент по плащанията и регистър на международните облигации. 
Работата ще бъде възложена на  базирания в Москва Национален депозитар за сетълмънт чрез вот на притежателите на 
облигации, съобщи лобистката група в писма, испратени до гуверньора на Руската централна банка Елвира Набиулина и 
министър-председателя Михаил Мишустин. 
Целта на предложенията на Съюзът на индустриалците и предприемачите е да се избегне ситуация, при която 
чуждестранните кредитори могат да обявят дефолт по дълг, ако плащанията към тях бъдат забавени, и съответно 
спечелят съдебно решение за замразяване на международните активи на компанията. 
„Съществува риск, че това ще надмине размера на дълга, да не говорим за купона и лихвените плащания по него“, 
посочват от съюза. 
Нерезидентите също могат да получат плащания по облигации по специални сметки в чужда валута на руски банки 
заедно с правото да продават облигации на Министерството на финансите или на агента по плащанията, предлагат от 
съюза. 
 
√ Мексико национализира добива на литий 
Мексико направи крачка към национализацията на залежите от литий, основен метал за производството на електрически 
батерии, които трябва да заместят двигателите с вътрешно горене в електрическите автомобили в борбата с промените 
на климата, предаде Франс прес. 
Литият е част от наследството на Мексико, което изключва каквито и да е нови концесии на частни компанииспоред 
реформа на закона за мините, приета от мнозинството депутати на левия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор. 
Предишните правителства са предоставили осем концесии, които продължават да са в сила. 
Мексико разполага с големи резерви от литий в северния щат Сонора, съобщи през 2019 г. специализираният сайт 
„Майнинг текнолъджи“. В момента проектите са в проучвателна фаза. 
Одобрен с 298 гласа "за" от общо 500 депутати, законът трябва да бъде гласуван и от Сената, където управляващото 
национално движение за обновление (МОРЕНА) също разполага с мнозинство. 
Междувременно в неделя Камарата на депутатите отхвърли реформа на конституцията, целяща да засили ролята на 
държавата на пазара на електричество, информира БТА. 
Законът за лития е бил приет с обикновено мнозинство, докато реформата на конституцията се е нуждаела от две трети 
от гласовете, с които мексиканският президент не е разполагал сред депутатите. 
Този проект за реформа на пазара на електроенергия разтревожи САЩ, които предупредиха за безкрайните съдебни 
спорове в рамките на споразумението за свободна търговия Мексико-САЩ-Канада.  
Президентът Лопес Обрадор заяви, че депутатите от опозицията, които са гласували срещу реформата, са извършили "акт 
на предателство" към Мексико. 
 
√ Цените на петрола се повишиха след вчерашния рязък спад 
Цените на петрола се възстановиха в ранната търговия в сряда, след като предишната сесия регистрираха резки 
понижения на фона на опасенията за по-малко доставки от Русия и Либия. Днес обаче цените бяха подкрепени от 
данните за спад на запасите от суров петрол в САЩ през  миналата седмица, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,95 долара, или 0,89%, до 108,2 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI с повиши с 1,24 долара, или 1,21% , до 103,8 долара за барел. 
И двата бенчмарка паднаха с 5,2% по време на волатилната търговия вторник, след като Международният валутен фонд 
(МВФ) понижи прогнозата си за глобален икономически растеж през тази година с почти цял процентен пункт, 
позовавайки се на икономическите последици от войната на Русия в Украйна и предупреждавайки, че инфлацията сега е 
„ясна и настояща опасност“ за много страни. 
„Разпродажбата вчера на фона на ревизиите на МВФ вероятно беше пресилена“, каза Уорън Патерсън от ING. 
„Вярвам, че рисковете все още са с възходяща траектория. Има потенциал за по-нататъшни смущения от Либия, но по-
важното в случая е евентуалната забрана на ЕС за внос на руски петрол“, добави той. 
Цените на петрола в световен мащаб са нестабилни заради опасенията за доставките от Русия, след като вторият по 
големина износител на петрол в света и ключов европейски доставчик бе подложен на сериозни санкции заради 
инвазията си в Украйна. 
Въпреки това, по-крехката глобална икономическа перспектива и продължаващите локдауни срещу разпространението 
на COVID-19 в Китай натежават върху цените. 
От страна на предлагането, Организацията на износителките на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, 
известно общо като ОПЕК+, са произвели 1,45 милиона барела на ден под целите си за производство през март, тъй като 
руското производство започна да намалява след санкции, наложени от Запада. 
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Русия произведе около 300 000 барела на ден под целта си през март при общо производство от 10,018 милиона барела 
на ден. 
Опасенията за доставките от Либия също тежат на пазара. Либийската национална петролна корпорация обяви 
форсмажорни обстоятелства на петролното пристанище Брега във вторник, заявявайки, че не е в състояние да изпълни 
ангажиментите си към петролния пазар. 
В Съединените щати запасите от суров петрол са намалели с 4,5 милиона барела миналата седмица, според пазарни 
източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пестим по левче на минута, ако стигнем половин час по-бавно от София до морето 
в. 24 часа - Асен Василев против сваляне на ДДС, но в коалицията ще обсъждат за кои стоки да отпадне 
в. 24 часа - ГЕРБ видя енергетиката овладяна от 2 офшорни. Министерството: Неверни политически спекулации 
в. Телеграф - 300 000 ваксини на боклука 
в. Труд - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Петков и хората му са омазани go ушите с корупция 
в. Труд - Личната инфлация надмина 18 на сто 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Правителството не харесва цените в бензиностанциите, но са най-ниски в Европа 
в. 24 часа - ИТН отстъпи посред нощ за парите за пътища, плащат ги до 2 седмици 
в. 24 часа - Авиокомпаниите се разцепиха заради помощи - едните плашат със съд, другите доволни, но се надяват на 
още 
в. Телеграф - След среща с генчовска украинският външен министър: Бием се и заради вас  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Боряна Димитрова, социолог: Личните сблъсъци в четворната коалиция са високоволтови и случайна искра 
може да я възпламени 
в. Телеграф - Бъдещият фактор в Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Димитър Илиев: 
черните участъци по пътищата са първата ми задача 
в. Труд - Проф. Иво Петров, член на експертния съвет по кардиология към МЗ, пред "Труд": Около 4500 българи умират от 
сърдечен арест 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как ще изглеждат Русия и Украйна в края на войната 
в. Телеграф - Войната с коронавируса не е приключила 
в. Труд - Шпицкомандите на олигархията - удобните партньори на властта 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Пред провал ли е летният туристически сезон и кога хотелиерите, приютили украински граждани ще получат 
парите за издръжка? Гост министърът на туризма Христо Проданов 

- Бил ли е в конфликт на интереси изпълнителният директор на „Кинтекс“ - говори освободеният от поста 
Александър Михайлов 

- За хода на войната в Украйна и очакваните решения – коментар на Велизар Шаламанов и Любомир Кючуков 
- Ще поскъпнат ли още горивата преди голямото пътуване за Великден? 
- Как производителите посрещат идеята за отпадане на ДДС върху хляба, плодовете и зеленчуците? 
- Защо превозвачите отново излизат на протест? 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Делото за полицейското насилие по време на антиправителствените протести. Защо не могат да открият кои са 

полицаите били студент зад колоните на Министерския съвет? 
- Ще разклатят ли властта противоречията в коалицията? Гост: Станислав Балабанов от „Има такъв народ“. 
- Спешни мерки срещу рекордната инфлация. Трябва ли управляващите да свалят ДДС-то върху храни, ток и 

горива? Разговор с Ваня Григорова и Левон Хампарцумян. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 април 2022 
София 

- Протестните действия на пътните строители ще започнат в 9.00 часа на пл. Народно събрание на територията на 
Република България, а затваряне на движението се предвижда в 11.00 часа. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 12.30 часа ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Събитието ще се проведе на 20.04.2022 г., (сряда) от 

12:30 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23. 
- От 16.00 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“ № 92 в София официално ще бъде 

представен каталогът „Нашата свобода от нас зависи. Съхраненото наследство от българските борби за 
независимост XVIII – XIX в.“ с автор доц. д-р Соня Пенкова. Дългогодишният изследовател на Българското 
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възраждане и преподавател в Софийския университет проф. д-р Пламен Митев ще запознае публиката с 
приносите на изданието. 

- В рамките на Празника на Район “Оборище”, ръководството на общинската администрация ще открие 
официално Пенсионерския клуб на бул. “Васил Левски”, №122. Събитие, очаквано с радост от хората от третата 
възраст, в Общината. Заради ограниченията, наложени от Ковид - пандемията, откриването на Клуба беше 
отлагано няколко пъти. 

- От 9.00 до 14.00 часа в Аулата на Софийския университет ще се проведе научно-практическа конференция и 
кръгла маса на тема: „Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви 
решения“. 

*** 
Варна. 

- От 09:00 часа е насрочено заседание на Общински съвет – Варна. Предвидено е заседанието да продължи и на 
21.04.2022 г. 

- От 10.00 часа ще се проведе откриване на новоизградения терапевтичен център на Карин дом. Адрес: между 
улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров” (зад Проектантска, в двора на средношколските общежития). 

- От 17,30 часа в арт салона на Радио Варна фоторепортери ще представят изложбата „Другото Аз“, като част от 
програмата на Пролетния салон на изкуствата. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в салона на Читалището ще се проведе празник на СУ „Цветан Радославов” по повод 40 години от 
създаването му.  

- От 10.30 часа в Детски отдел на Градска Библиотека ще се проведе пъстра великденска въртележка с участието 
на възпитаниците от 4 група при ДГ ”В. Левски”.  

*** 
Видин. 

- Oт 18:00 ч. – От Цветница до Великден - хоротека на Градски духов оркестър - Видин и НЧ „Светъл ден 2009“, 
парк „Владикина бахча“ 

- От 10.00 часа кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и представители на общинското ръководство ще 
присъстват на откриването на новоизградения корпус към Основно училище "Иван Вазов", по Програма 
"Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища". 
Събитието е част от програмата за честването на 60-годишния юбилей на учебното заведение. 

*** 
Дряново. 

- От 17,30 часа в Исторически музей – Дряново проф. д-р Веселин Методиев ще се срещне с обществеността на 
Дряново. По време на събитието ще бъде представена и книгата “Речи на Никола Мушанов”. 

*** 
Казанлък. 

- От 17.30 часа в залите на Исторически музей „Искра” в Казанлък се представя най-новата книга на проф. Николай 
Овчаров „Господарите на Крън и техните съкровища. Средновековната история на Казанлък”. В нея се разкриват 
абсолютно непознати страници от миналото на „Града на розите”.  

*** 
Сливен. 

- От 11,00 часа, в сградата на ОДМВР-Сливен, представители на ръководствата на сектор „Пътна полиция” -
ОДМВР, РУ и РДПБЗН – Сливен ще дадат брифинг във връзка с предприетите мерки по обезпечаване на пътната 
и пожарна безопасност, както и опазване на обществения ред по време на Великденските празници, 1 и 6 май, и 
съпътстващите ги почивни дни.  

*** 
Сопoт. 

- От 17:30 часа, кмета на община Сопот кани жителите на с. Анево на среща-разговор в салона на 
многофункционалната сграда /бившето училище/. Разчитаме на Вашето присъствие.  

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в изложбена зала "Байер" ще бъдат представени книгата: „Интермедия естетически и методически 
аспекти“ и изложбата IN CRIPTO доц. Младен Младенов.Представят книга и изложба на доц. Младен Маринов в 
Стара Загора  

*** 
Хасково. 

- От 17:30 часа във фоайето на Младежки център – Хасково ще се проведе Благотворителна изложба „Щастливо 
лято“. 

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 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

