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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът и правосъдният министър подписаха указа за закриване на спецправосъдието 
Президентът Румен Радев и министърът на правосъдието Надежда Йорданова подписаха указа, с който се прекратява 
работата на специализираното правосъдие. Това съобщи във Фейсбук правосъдният министър. 
Това става седмица след като депутатите приеха промените в Закона за съдебната власт, с които окончателно се закриват 
специализираните звена. Промените предвиждат и отпадане на кариерните бонуси и описват преминаването на 
започнатите дела в традиционните съдилища. 
"Днес, в качеството си на министър на правосъдието и „пазител на държавния печат“ подписах Указа за обнародване 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 47-то Народно събрание на 14 април 
2022 г., с който се закриват Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд, 
Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура", пише Йорданова 
 
√ НС днес няма да обсъжда предложенията за оказване на помощ за Украйна 
В началото на пленарния ден от ГЕРБ предложиха в дневния ред за бъде включени и трите предложения на "Демократична 
България", на ГЕРБ и на "Продължаваме промяната" за оказване на помощ за Украйна. 
Против се обявиха от "Продължаваме промяната", защото не е готов докладът на Външната комисия от вчера. Така този 
въпрос не влезе в дневния ред на НС днес. 
В декларация Христо Иванов заяви, че ДБ ще настоява България да окаже военна помощ на Украйна. 
"Ние отказваме да бъдем част от политика, която смалява България, която прави България малодушна", каза Иванов. Заяви, 
че "Демократична България" ще подкрепят само решение, което включва в себе си изрично посочването на военна помощ 
– военнотехническа, отбранителна, но със сигурност с тази конкретнизация. 
От "Възраждане" обявиха, че биха го подкрепили само, ако от парламентарната група на ДБ лично занесат помощта и се 
включат като доброволци във войната в Украйна. 
Иво Атанасов от ИТН заяви, че ще поискат оставката на Христо Иванов като председател на Временната комисия за 
промени в Конституцията, защото до този момент тя не се е събрала нито веднъж. 
Христо Иванов обясни, че целта е била в комисията да участват и представители на опозицията, но това не се случи. 
Предложи още във вторник да се събере Коалиционният съвет и да реши този въпрос и отново да обсъди военната помощ 
за Украйна. Христо Иванов е готов да подаде оставка от комисията. 
Вчера Комисията по външна политика одобри снощи осигуряването на "техническа помощ за защитни цели" на Украйна и 
отхвърли двете предложения на ГЕРБ-СДС и "Демократична България", касаещи осигуряването на военна помощ за Киев. 
Одобреното проекторешение беше внесено от "Продължаваме промяната". То предвижда парламентът да даде мандат 
на правителството за осигуряването на "техническа помощ за защитни цели" на Украйна според възможностите на 
България. 
ГЛЕДАЙТЕ ЗАСЕДАНИЕТО В НС НА ЖИВО ТУК. 
Народното събрание ще обсъди днес и окончателните промени в Закона за училищното и предучилищно образование. 
Това е последното заседание на Народното събрание преди Великден. Следващото редовно заседание на парламента ще 
е на 4 май. 
 
√ Зам.-министър Стоян Новаков е освободен от длъжност 
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков от длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е 
освободен Стоян Новаков. 
Това съобщиха от правителствената пресслужба без да посочват мотиви. 
 
√ Трима ученици ще представят България в Европейския конкурс за млади учени 
Единадесетокласникът Стивън Огнянов от СМГ „П. Хилендарски“ в София, Радостин Чолаков (10-и клас) от МГ “Акад. Кирил 
Попов” в Пловдив и Петър Жотев (11-и клас) от СМГ „П. Хилендарски“ са тазгодишните победители в конкурса „Млади 
таланти“ на Министерството на образованието и науката. 
Първенците ще представят страната ни в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на 
Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. Младите изследователи получиха 
грамоти и награди от по 1500 лева. 

https://www.parliament.bg/bg/video
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Проектът на Стивън Огнянов в областта на математиката представя нови формули за двудиагоналното разлагане на 
матрици. 
Проектът на Радостин Чолаков е в областта на информатиката – за прилагане на архитектури за дълбоко обучение върху 
таблични данни. 
Изследването в областта на биологията на Петър Жотев е свързано с възможността за избор на пола при бозайници, 
отглеждани като селскостопански животни. 
"Ще имате възможност да се развивате навсякъде по света, но се върнете тук в България, за да сътворявате своите мечти. 
Не се притеснявайте от предизвикателства. Вие сте сред най-добрите. Носете с гордост вашите отличия“, пожела 
заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова на наградените ученици. 
Други млади изследователи получиха поощрителни награди и по 1000 лева. 
Това са Демира Недева (9-и клас) от МГ “Акад. Кирил Попов”, дебютантите седмокласници в конкурса Розанна Мишева и 
Антони Георгиев от ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново и Любомир Ненов (10-и клас) от 9 Френска Езикова Гимназия 
„Алфонс дьо Ламартин“. Техните интереси са в областта на математиката, биологията и информатиката. 
Три изследователски разработки получават право да представят страната ни на Европейското младежко научно изложение 
“EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Сучева, Румъния през юли. Проектите в областта на информатиката, екологията и 
биологията са на Габриела Чавгова от пловдивската МГ „Акад. Кирил Попов“, Георги Праматаров-студент СУ „Св. Кл. 
Охридски“, и Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от Обединен детски комплекс в Силистра. 
Журито присъди и допълнителни награди за десетокласниците от Пловдив Мартин Щилянов и Петър Желев, които ще се 
включат в лятната изследователска школа на УчИМИ – БАН. 
„Млади таланти“ е една от инициативите на Министерството на образованието и науката за подпомагане и насърчаване 
на младите хора да правят научни изследвания. Участниците подготвят научноизследователски и иновационни проекти в 
областта на биологията, химията, информатиката, инженерните науки, материалознанието, математиката, медицината, 
физиката, социални и хуманитарни науки и екология.. 
Тази година кандидатстваха 37 проекта с над 55 участници, като след първи етап от журирането до събеседване бяха 
допуснати 26 проекта от цялата страна. 
 
√ Кулеба пред "Светът и ние": Политиците, отказващи военна помощ, създават проблеми за страната си 
Позицията на българското правителство е странна - някои членове са "за", а други "против" изпращането на военна помощ 
за Украйна, така че е в ръцете на българския кабинет да реши дали да предостави оръжие или не. Това заяви в "Светът и 
ние" украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба. 
"Всеки път, в който ни се отказва военна помощ, това са повече възможности за Русия да убива наши граждани, да 
унищожава домовете им и да ограбва собствеността им. Така че тези, които говорят открито или тайно срещу 
изпращането на оръжия в Украйна, споделят вината." - заяви Кулеба. 
В ефира на БНТ Кулеба се обърна към политиците, които говорят против осигуряването на военна помощ за Украйна: 
"Тези, които говорят против предоставянето на оръжия, създават проблеми за собствената си страна. Ако войната 
не приключи, бежанският и икономическият натиск ще се увеличават, така че във ваш интерес е да ни помогнете - 
бежанците ще се върнат у дома си и мирът ще бъде възстановен." - подчерта той. 
Украинският външен министър добави, че към момента страната му оценява като нисък риска от използване на ядрени 
оръжия от страна на Русия в Украйна и призова хората да не се поддават на страха. 
"За момента мислим, че рискът е нисък. Разбира се, не знаем какъв ще е вдругиден, но не трябва да позволим на страха 
да диктува как да се държим. Това би означавало, че Русия вече е победила." - заяви Кулеба. 
В студиото на "Светът и ние" Дмитро Кулеба очерта нещата, за които страната му не е склонна да направи компромис в 
преговорите с Русия: 
"Украйна няма да се откаже от териториалната си цялост, от правото си сама да решава външната си политика. 
Няма да позволим на руската армия да остане в териториите, окупирани след 24 февруари - това са червени линии, 
които не можем да прекосим. Преговорите започнаха с ултиматум от Русия - когато Русия престане да поставя 
ултиматуми, а започне да предлага решения, може да имаме някакви резултати." - каза той. 
Дмитро Кулеба сподели още, че семейството му се намира на безопасно място и той няма да прекара великденските 
празници с тях. 
"Искам да пожелая Светъл Великден и мир на всички българи. И имам християнска молба - молете се за Украйна и 
накарайте вашите политици да вземат правилното решение!" - каза той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Украйна е предложила преговори за Мариупол 
Дни след началото на втория етап от руската офанзива в Украйна - властите в Киев заявиха, че 80% от Луганска област е 
под руски контрол. 
Това съобщи областният управител на Луганск Серхий Хайдай. В района от седмици се водят ожесточени боеве, а преди 
два дни съществена част от руската армия беше предислоцирана в тази част на Източна Украйна. 
Продължава и битката за Мариупол - чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че очаква до обяд стоманният завод 
"Азовстал" да бъде превзет. 
От украинската страна са предложили провеждането на специален кръг от преговори в обсадения град. В Туитър 
съветникът на Володимир Зеленски - Михаил Подоляк написа, че Киев ще направи всичко възможно да спаси цивилните 
и украинските бойци, които са в Мариупол. 

https://bntnews.bg/news/kuleba-pred-svetat-i-nie-politicite-otkazvashti-voenna-pomosht-sazdavat-problemi-za-stranata-si-1192317news.html
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Междувременно генералният секретар на ООН Антониу Гутериш съобщи, че е поискал последователни срещи както с 
Володимир Зеленски в Киев, така и с Владимир Путин в Москва. 
В поредното си обръщение, Володимир Зеленски заяви, че е оптимист за бъдещето на Украйна в ЕС, след неочакваното 
посещение на председателя на Европейския Съвет Шарл Мишел в Киев. 
"Проведох много задълбочен разговор с Шарл Мишел относно отношенията между Украйна и ЕС. Основната тема, 
разбира се, беше как да защитим страната си, как да останем стабилна и функционираща държава, в която 
институциите да не спират работа. Обсъдихме и конкретни стъпки, с които ЕС ще ни помогне. В частност - в 
сферата на отбраната, финансите и санкциите. Другата важна тема, беше нашата евроинтеграция. В този 
исторически момент, това трябва да стане възможно най-бързо", каза Зеленски. 
 
√ Какви са условията за пътуване до Гърция, Турция и Северна Македония 
Предстоят няколко празнични почивни дни и по традиция много българи ще тръгнат на път. Съседните ни Гърция, 
Турция и Северна Македония са сред предпочитаните дестинации за празниците. Какви са изискванията за влизане в 
тези държави заради ковид мерките? 
ГЪРЦИЯ 
Ако сте решили да прекарате великденските празници в Гърция е препоръчително да изтеглите мобилното приложение 
Visit Greece, където ще намерите необходимата информация за изискванията при влизане и пребиваване в страната. 
На гръцката граница вече не е задължително попълването на формуляр за туристи и посетители. 
Все още обаче в Гърция се влиза със зелен сертификат. Ако притежавате такъв документ не е необходимо да показвате и 
негативен негативен PCR тест. Зеленият сертификат на входа за Гърция може да показва, че сте ваксиниран, преболедувал 
или резултат от PCR тест, който важи за срок 72 или бърз тест със срок на годност 24 часа. Пристигащите в Гърция трябва 
да имат предвид, че на границата могат да бъдат обект на спонтанен тест за ковид. Това означава, че на случаен принцип 
граничните власти подбират преминаващи през границата, които да бъдат тествани. Трябва да знаете, че ако попаднете в 
такава селекция, сте длъжни да се тествате, защото в противен случай може да ви върнат и да не ви пуснат в Гърция. 
ТУРЦИЯ 
От МВнР предупреждават, че е в сила повишено ниво на риск от 3-та степен по 5-степенна скала. Препоръката е да не се 
пътува в определени райони на страната, освен при необходимост. Повече информация за опасните райони може да 
получите на интернет страницата на външното ни министерство. 
Иначе режимът за влизане в Турция вече е по-либерален. Не се изискват никакви документи, свързани с COVID-19 от 
лицата, които пристигат по суша и вода. За пристигащите със самолет няма да се прилага карантина на лицата, които 
представят зелен сертификат. Децата под 12-годишна възраст ще бъдат освободени от изискването да представят резултат 
от PCR или антигенен тест и сертификат за ваксинация. 
СЕВЕРНА МАКДОНИЯ 
Малко по-строги са все още правилата за влизане в Република Северна Македония. За там можете да пътувате само със 
селен сертификат или с резултати от PCR или антигенен тест. 
 
БНР 
 
√ Деполитизирането на училищното образование - на второ четене в НС 
Народното събрание ще обсъди окончателните промени в Закона за училищното и предучилищно образование, с които се 
забранява осъществяването на политическа и партийна дейност в детските градини и училищата. 
В програмата за последния работен ден преди великденската ваканция на депутатите е предвидено обсъждане и на 
промени в Закона за насърчаване на заетостта и в Закона за обществените поръчки. 
Промените в закона за насърчаване на заетостта, внесени от ГЕРБ, предвиждат създаване на електронен регистър на хората 
в трудоспособна възраст, които нито учат, нито работят. Регистърът няма да е публичен и ще служи за нуждите на 
ресорната Агенция, която заедно с местните органи ще имат задължението да консултират  икономически неактивните 
българи, за да ги улеснят в намирането на работа. 
В дневния ред е и първото четене на промените в закона за обществените поръчки, с които от ДПС предлагат пълна забрана 
за т.нар. инхаус поръчки и премахване на възможността за сключване на рамкови споразумения. 
Като последна точка в програмата на депутатите е предвидено обсъждане на проект на решение, внесен от ГЕРБ,  за 
създаване на временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от 
правителството за периода от 12 май миналата година до 20 април. 
 
√ Изслушват кандидатите за нови членове на СЕМ в комисия на парламента 
В парламентарната комисия по културата и медиите ще изслушат кандидатите за нови членове на Съвета за електронни 
медии от парламентарната квота. 
На 27-и април изтичат мандатите на двама членове на медийния регулатор от тази квота - Розита Еленова и София 
Владимирова. За техните места номинациите са три - на юриста Симона Велева и на журналистите Пролет Велкова и Тодор 
Беленски. 
Очаква се гласуването на кандидатурите  да бъде веднага след великденската ваканция на депутатите: 
Крайният срок за внасяне на кандидатури от депутатите и парламентарните групи изтече преди седмица. Изслушването на 
кандидатите в парламентарната комисия по културата и медиите е предвидено в приетите от Народното събрание 
процедурни правила за избор на нови членове на СЕМ. 
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Номинацията на „Продължаваме промяната“ е Симона Велева – експерт в сферата на конституционното и медийното 
право. Групата я избра, след като я изслуша заедно с журналиста Искра Ангелова, и Велева събра повече гласове. 
"Възраждане" номинира журналиста Тодор Беленски. 
От "Демократична България" предложиха радиожурналиста Пролет Велкова. 
Първата официално внесена кандидатура беше на телевизионния водещ Мартин Карбовски, който беше номиниран от 
председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. След бурни и противоречиви реакции в 
публичното пространство, ден след като беше предложен за член на медийния регулатор, Мартин Карбовски обяви, че се 
отказва от надпреварата. В пост във Фейсбук той написа, че няма да става чиновник. 
До изтичането на крайния срок на 14 април нямаше нова номинация от „Има такъв народ“. 
Членовете на Съвета за електронни медии са петима – двама от тях се назначават от президента, а останалите трима се 
избират от парламента. На 27-и април изтича и мандатът на Бетина Жотева, която е от президентската квота. 
 
√ Обсъжда се помощта за фирмите от 300 лв. на мегаватчас да се запази и през май 
Помощите за ток за бизнеса трябва да останат и през месец май, заяви вицепремиерът и министър на икономиката 
Корнелия Нинова пред депутатите от Икономическата комисия на парламента: 
"Ние настояваме, обсъждаме помощта за фирмите от 300 лв. на мегаватчас да се запази и от първи май, защото знаете, че 
тя изтича в края на април -  това ще бъде добра мярка, що се отнася до бизнеса". 
Корнелия Нинова обеща и преизчисляване на доходите на домакинствата: 
"Преизчисляване на пенсии, разговор за увеличение на минималната работна заплата, понятието енергийна бедност да се 
приеме в парламента, да се запише в закон и на тези граждани, които отговарят на това понятие за енергийна бедност, да 
се осигурят енергийни помощи. И редица други такива мерки, с които, казвам, основната цел е да намалим цените, да 
помогнем на домакинствата и семействата, но да помогнем и на бизнеса", коментира вицепремиерът Нинова. 
 
√ 121,63 лв. на хектар ще получават фермерите тази година 
121,63 лв. на хектар ще получават фермерите тази година по т.нар Зелени директни плащания, съобщават от Министерство 
на земеделието. 
Парите са насочени към стопаните, които спазват практики, благоприятни за климата и околната среда.  
Установената за подпомагане площ по схемата е близо 3,804 милиона хектара. Ставката тази година е с 10 лв. на хектар 
по-ниска спрямо миналата година, очаква се парите да стигнат до земеделците до края на този месец . 
Според индикативния график на Фонд „Земеделие“ до края на април трябва да бъде платено подпомагането и по схемите 
за протеинови култури и памук. 
 
√ Компенсациите не бива да помпат инфлацията 
Интервю на Антоанета Петричанска с Димитър Иванов 
Eнергийният експерт Димитър Иванов, председател на Движението за енергийна независимост, коментира в програма 
"Ден след ден" причините за ръста на цените на горивата, инфлацията и риска за икономиката ни. 
 Според него ситуацията на нефтения пазар в международен план е изключително тревожна и напрегната  през тази 
година.  
Оценката на експертите и международните организации за средната цена на петрола на барел, непосредствено 
преди нова година, беше около 70 долара и не е падал под 100 долара, а в момента е 110 долара. Многобройни са 
факторите, но основно е напрежението, което е създадено във връзка с войната, предизвиката от Русия в Украйна и 
реакцията - икономическата на останалия свят. Знаете, че се говори за нефтено ембарго на Русия. Ние 
консумираме  руски петрол - сорт корал от типа бренд, и в момента е 108 долара бренда. Естествено в България  един 
от добрите факти е, че получават премия около 20-25 долара, за да купуват  все още руски петрол, но и това  дори не 
може да се отрази съществено. В момента, когато един барел суров петрол струва от 110-115 долара, а това са 
около 160 литра суров петрол, то всеки може да изчисли, че това прави 70-80 цента или 1,50 лв. на цената на суров 
петрол и след това идва преработка, транспорт, диструбуция, акцизи, ДДС, за да стигне до цената от 3 лева. 
Въпросът е, че  преминава през много натоварвания самата цена. 
По думите му, ако се проследи веригата на печалбата, то първо е прозводителят на петрол, след това преработвателите на 
петрол и търговците - това е веригата. Другият джоб, който се пълни е на държавата чрез акцизите и данъците. 
Иванов припомни, че в момента правителството се мотивира с европейски задължения за биокомпонентите и с мотив, че 
се чака разрешение от ЕК за акциза -такава е официалната позиция на предложението на превозвачите да се 
премахне  биокомпонента в горивата и да се намали акциза, което ще намали крайната цена на горивата 
Той даде пример с цената на електроенергията. 
Правителството се хвали, че е дало компенсации от 4 милиарда, заради скъпия ток. Скъпият ток в Европа се получи 
миналото лято, затова че пазара се освободи и зелената сделка наложи нови ограничения и деформации   на 
цените.  Но там има допуск за извършване на компенсации - на тези производители, които трудно понасят цените 
на електроенергията. Освен това задържаха 4 месеца регулиран пазара на битовите потребители. В 
електроенергията това е възможно, защото електроенергията зависи от наши производства. Ние там сме 
енергийни независими. И правителството и производителите могат да влияят  на свободния пазар чрез 
компенсациите.   
Експертът  е категоричен, че компенсациите не бива да помпат инфлацията. Това, че цената не пада е спекулация и 
държавата трябва да се намеси чрез контрола. 
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Икономическият интерес взима активна роля при формирането на цените. Най-мощният инструмент е в ръцете на 
правителството. В него са инструментите за контрол върху спекулата. 
По думите му няма логика в думите, че у нас цените на гориват не са високи, а заплатите са ниски. 
Държавата трябва да бъде ефективна и много бърза в действията си и във връзка с риска страната да остане без 
транспорт. Не бива  да се допусне този стрес. Нещата не вървят по начин, който предвещава светли бъднини. 
Цялото интервю може да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Пламен Ралчев: Докато се снишаваме, ще инкасираме още повече загуби 
"Търсят се извинителни формулировки, показващи невъзможност или нежелание да се помогне на Украйна" 
Интервю на Георги Марков с доц. Пламен Ралчев в предаването ''Нещо повече'' 
"България едва ли ще излезе с единна позиция за предоставяне на военно-техническа помощ за Украйна. По-скоро ще се 
търсят варианти, които да ни извинят пред нашите партньори и съюзници, защо не можем да излезем с единна позиция 
за това. Необяснима е формулировката, че България ще продължава да помага с каквото може, т.е. ние казваме, че толкова 
можем или нямаме никакви възможности за нещо повече, или нямаме желание. Защото това са извинителни 
формулировки, които показват невъзможност да се вземе решение или нежелание да се направи избор. Ситуацията е 
неприятна, а отлагането на вземане на решение може да навреди в дългосрочен план както на отношенията ни с Украйна, 
така и на отношенията ни със западните ни съюзници, а защо не и на отношенията ни с Русия. Докато се снишаваме и 
изчакваме да видим какво ще стане, най-вероятно ще инкасираме още повече загуби".   
Коментарът направи пред БНР доц. Пламен Ралчев, експерт по международни отношения и ръководител на катедра в 
УНСС. 
По думите на анализатора негативните коментари за помощите, давани за бежанците от Украйна у нас, създават негативна 
ситуация, в която управляващите трябва да жонглират: 
"Никакво решение не може да се вземе. Коалицията е странна и управлението ще бъде странно, защото няма как хора, 
които по различен начин си представят външната политика, да вземат единно решение". 
Според експерта по международни отношения визитата на председателят на Европейския съвет Шарл Мишел има 
символично значение - да демонстрира, че ЕС продължава да бъде с Украйна. 
"Западът ще търси начини да не се ангажира пряко в дългосрочен план, но трябва по някакъв начин да бъдат успокоени 
украинците и да продължат да вярват, че ЕС е с тях. Това е неприятна игра, която Евросъюзът играе от самото начало на 
войната. Вместо да се търсят начини за спиране на конфликта в първите дни на инвазията на Русия в Украйна, започнаха 
едно говорене за предоставяне на военна помощ, което позволи да се ескалират нещата и да се развият вече два месеца 
военни действия. ... Обезкуражаващ е фактът, че ЕС не дава индикация да се опитва да спре този конфликт".  
Доц. Ралчев смята, че ЕС е абдикирал от ролята на посредник между Русия и Украйна. 
Той изказа мнение, че както и да завърши войната - всички ще бъдат губещи. 
Интервюто на Георги Марков с доц. Пламен Ралчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Отскок на индустриалното производство в ЕС през февруари, но при спад в България 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отскочи през февруари, компенсирайки спада от началото на 
годината, показват последни данни на Евростат. 
В рамките на България обаче производство през февруари се понижи за пръв път след осем поредни месеца на растеж, 
като по-голям спад беше отчете в девет други страни членки на Европейския съюз. 
Трябва обаче да се има предвид, че икономическите данни все още не са повлияни от започналата на 24-ти февруари руска 
военна инвазия в Украйна, като негативните ефекти от войната и наложените заради нея западни санкции спрямо Москва 
ще започнат да се отразяват върху данните за март и следващите месеци. 
 

Графика на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 

https://bnr.bg/post/101635475/ikonomicheskiat-interes-ima-rola-pri-formirane-na-cenite
https://bnr.bg/post/101635453/plamen-ralchev-dokato-se-snishavame-shte-inkasirame-oshte-poveche-zagubi
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Най-силен месечен производствен ръст през февруари беше отчетен в Италия (с 4%), Хърватия (с 2,75) и Ирландия (с 2,4%), 
докато най-голям спад отбеляза производството в Словения (понижение с 8,3%), Литва (с 3,8%) и Малта (с 2,7%). 
В същото време промишленото производство в България се понижи през февруари с 0,8% спрямо януари, когато нарсна с 
2,2%. Така беше сложен край на серията от осем поредни месеца на устойчив производствен растеж в нашата страна. 
Спрямо февруари 2021 г. производството в еврозоната нарасна с 2% след спад с 1,5% през януари, а в рамките на целия ЕС 
индустриалното производство се повиши през февруари 2022 г. с 3% след растеж от едва 0,1% в началото на годината. 
На годишна база обаче индустриалното производство в България нарасна с 14,4% след повишение със 17,2% през януари, 
като по-солиден растеж беше отчетен единствено в Литва (с 20,4%) и Полша (със 17,8%). Най-голям спад на годишна база 
пък беше отчетен в Ирландия (с 14,15), следвана от Португалия (с 5,7%) и Малта (с 3,5%). 
 

Индустриално производство в ЕС през януари (спрямо година по-рано) 

 
 

√ ЕК работи върху план за намаляване на цената при налагане на забрана на руския петрол 
Европейската комисия работи за ускоряване на наличността на алтернативни енергийни доставки, за да се опита да намали 
цената (разходите) при забрана на вноса на руски петрол и за да убеди Германия и други скептични държави от ЕС да се 
съгласят с подобно ембарго, заявиха пред Ройтерс неназовани европейски източници. 
Някои страни от ЕС настояват също така за допълнителни санкции почти осем седмици, след като Русия започна военната 
си инвазия в Украйна. 
Тези нови санкции включват изключване на водещи руски кредитори като "Сбербанк" (Sberbank) и "Газпромнефт" от 
банковата система SWIFT, спиране на вноса на ядрено гориво от Русия за европейските АЕЦ, забрана на повече руски 
новинарски канали, спиране на визите за руснаци и включване в черния списък на допълнителни лица и компании, 
свързани с Кремъл , посочи пред агенцията неназовани евродипломати. 
На този етап нито една от тези мерки не е предложена официално и държавите от ЕС имат различни позиции по тях. Не е 
определена и конкретна дата за Европейската комисия да предложи шести пакет санкции на ЕС срещу Русия в отговор на 
нейното нахлуване в Украйна на 24 февруари, посочиха източници от ЕС. 
Същевременно се работи върху оценка на разходите при замяна на руския петрол с внос от други доставчици, каза един 
от източниците на Ройтерс, отбелязвайки, че Комисията разговаря със страните производителки на петрол, за да помогне 
за организирането на сделки на национално ниво за бързи алтернативи на умерени цени. 
Брюксел подготвя пълна оценка на въздействието на евентуална забрана на вноса на руски петрол като част от възможни 
по-нататъшни санкции, каза един от източниците на Ройтерс, пожелал анонимност, тъй като той не е упълномощен да 
говори с пресата. 
Износът на петрол е основният източник на чуждестранна валута за Кремъл и мнозина държави в ЕС призоваха за 
прекратяване на плащанията за руски петрол, тъй като по този начин се финансира ефективно войната в Украйна, която 
Русия продължава да нарича "специална военна операция". 
Германия е основният противник на налагането на петролно ембарго и въпреки че не е единствената членка на ЕС на това 
мнение, промяната в нейната позиция би накарала и други да последват примера ѝ, посочи източникът на Ройтерс. 
Германското правителство вече заяви, че работи за прекратяване на руския внос тази година, но също така призова за 
постепенен подход, за да се избегнат големи икономически смущения, имайки предвид, че през 2021 г. около една трета 
от суровия петрол в страната е дошъл от Русия. 
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Друга стратегия, която се очаква да бъде използвана за убеждаване на скептиците по отношение на руско петролно 
ембарго, е да се удължи периода на влизане в сила на такава забрана, за да се прекратят съществуващите договори, или 
пък да се въведе, но постепенно, пълна забрана за вноса на руски петрол. 
Германия успешно настоя за удължаване на периода на спиране на руския енергиен внос от три на четири месеца, когато 
по-рано този месец ЕС прие въвеждането на забрана за вноса в съюза на руски въглища. 
Природният газ е също друг основен източник на приходи за Кремъл, но забраната му все още не е добре обсъдена на 
ниво ЕС поради силната зависимост на единния блок от руското синьо гориво. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен многократно заяви, че ЕС работи по забрана на руския 
петрол, но така и не посочи кога подобна забрана може да бъде предложена и одобрена. 
Според германският представител в ЕС забраната за внос и на ядрено гориво от Русия може да се разглежда като част от 
допълнителни санкции. Източноевропейските страни, включително Унгария, Чехия и Словакия, обаче зависят от руското 
ядрено гориво за техните проектирани от Русия атомни реактори, които от своя страна осигуряват голям дял от тяхната 
електроенергия. 
Други мерки, обявени от някои държави, но които не са подкрепени единодушно, се отнасят до допълнителна забрана на 
руските новинарски канали, които са обвинени в разпространение на дезинформация за войната в Украйна. 
Това е особено чувствителен въпрос в източноевропейските страни с голямо рускоговорящо население, особено в 
Балтийските страни и потенциално е в конфликт с основното право на достъп до информация, казаха официални лица, 
цитирани от Ройтерс. 
ЕС вече блокира новинарските канали Russia Today и Sputnik. Други радио- и телевизионни оператори, които са маркирани 
за забрана, са държавните RTR-Planeta и Русия24. 
Дипломати от ЕС също така поискаха нови банкови санкции, включително изключването от системата за международни 
разплащания SWIFT на "Сбербанк" и "Газпромнефт", двете руски банки, които обработват повечето енергийни плащания 
към Русия, посочи източниците на Ройтерс. 
 
√ EK анализира възможността за по-висока цел от 45% за дела на възобновяемата енергия до 2030 г. 
Европейската комисия работи по анализ за възможна цел на Европейския съюз за 45-процентен дял на възобновяемата 
енергия до 2030 г. спрямо сегашната предложена цел от 40 на сто, заяви в сряда висш служител на Комисията, цитиран от 
Ройтерс. 
"Работим по този анализ с пълна скорост, за да вземем предвид предложението за повишаване на дела на възобновяемата 
енергия до 2030 г. от досегашните 40% на 45%. Подобно предложение идва и в контекста на по-високите цени на 
енергията", посочи на среща с евродепутати Мехтхилд Вьорсдорфер, заместник-генерален директор на енергийния отдел 
на Комисията. 
Предложението идва на фона на желанието на ЕС да намали зависимостта си от руски природен газ. 
Русия е най-големият доставчик на газ за ЕС, като целта за 40% възобновяема енергия до 2030 г. беше предложена от 
Комисията през миналата година. 
През 2020 г. ЕС получи 22% от брутното си крайно потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници като 
вятър, слънчева енергия и биомаса. Делът варираше в широки граници между страните от ЕС - от над 50% в Швеция до под 
10% в Люксембург. 
Новата цел ще зависи от преговорите между страните от ЕС и Европейския парламент, като тя се очаква да бъде част от 
голям пакет от закони за изменението на климата за по-бързо намаляване на вредните емисии в съюза. 
Целта за 45% възобновяеми източници вече има подкрепата на водещия преговарящ на асамблеята на ЕС и на групите за 
възобновяема индустрия като SolarPower Europe, отбелязва Ройтерс. 
Маркус Пайпър, водещият евродепутат, каза, че новият анализ е необходим спешно, за да може да бъде включен в 
текущите преговори, и призова Комисията да не чака до края на лятото. 
"В противен случай ще започнем отново отначало", отбеляза той. 
Европейските управляващи в Брюксел изчисляват, че утрояване на вятърния и слънчев енергиен капацитет на ЕС до 2030 
г., или добавянето на 480 GW вятърна и 420 GW слънчева енергия, може да спести годишно потребление на 170 милиарда 
кубически метра природен газ. 
Междувременно Мехтхилд Вьорсдорфер посочи, че през май Комисията ще публикува план за прекратяване на 
използването на руски изкопаеми горива до 2027 година като този план ще включва правно предложение за улесняване 
на получаването на разрешителни за проекти за възобновяема енергия. 
 
√ Бундесбанк: Инфлацията в еврозоната ще достигне 10%, ако ЕС наложи ембарго на руския газ 
Президентът на немската централна банка - Бундесбанк Йоахим Нагел, заяви в сряда, че инфлацията в еврозоната може 
да достигне двуцифрени стойности, ако Европейският съюз реши да наложи пълно ембарго върху вноса на руски природен 
газ. 
Говорейки във Вашингтон заедно с германския финансов министър Кристиан Линднер, Нагел също така разкри, че данните 
ще диктуват как ще се развие процесът по повишаване на лихвите, отбелязвайки, че икономическите доклади вече 
показват, че Европейската централна банка трябва скоро да спре програмата си за закупуване на активи. 
Изкупуването на облигации от ЕЦБ може да бъде спряно в края на второто тримесечие, докато първото увеличение на 
лихвения процент може да дойде в началото на третото тримесечие, прогнозира още той, но добави, че е против 
прибързано вдигане на лихвите. 
Нагел обаче добави, че е все по-малко вероятно ЕЦБ да успее да върне инфлацията под целевото си нива от 2 на сто. 
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Говорейки на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка в сряда, шефът на Бундесбанк 
отбеляза, че понижените нови прогнози за глобалния растеж на МВФ може би ще трябва да бъдат допълнително 
намалени, тъй като вече високите нива на инфлация не показват признаци на спиране. 
 
√ Макрон и Льо Пен противопоставиха визиите си за Франция и Европа в телевизионен дебат 
Kандидатите за президентския пост на Франция Еманюел Макрон и Марин льо Пен противопоставяха визиите си за 
Франция в продължилия два часа и половина телевизионен дебат пред балотажа в неделя. 
Дебатът между двамата кандидат-президенти на Франция премина в по-спокойна атмосфера от първия им дуел преди пет 
години. 
Двамата сблъскаха позициите си по осем големи теми, като започнаха с покупателната способност. 
Крайнодясната претендентка Марин льо Пен обеща да "върне парите на французите" и да бъде "президент на 
ежедневието".  
От своя страна настоящият президент Еманюел Макрон отдели много време на защитата на постигнатото през 
петгодишния си мандат. Той изобличи Льо Пен за доскорошната ѝ близост с руския президент Путин и заема от руска банка 
за първата ѝ кампания. "Вие сте зависима от руската сила" - атакува Макрон, докато съперницата му го определи като 
"климатичен лицемер" и "Моцарт на финансите". 
Двамата сблъскаха остро визиите си за светската държава и Европа. Според президента Макрон идеите на 
националистката предполагат излизане на Франция от ЕС. Според първите зрителски реакции Макрон е бил по-
убедителен. 
 
√ Джо Байдън ще говори за войната в Украйна и военната помощ за Киев 
Президентът Джо Байдън ще представи по-късно днес актуализирана информация за руската инвазия в Украйна, докато 
работи по завършването на нов пакет с военна помощ за армията ѝ. 
Байдън ще направи обръщение към американците от Белия дом в 9.45 часа местно време (16.45 ч българско време). 
Източник, запознат с планирането, каза, че се "очаква той да предостави актуална информация за американските усилия в 
подкрепа на Украйна и помощта, която Вашингтон предоставя". 
Новият пакет с оръжия вероятно ще бъде приблизително в същия размер, като този на стойност 800 милиона долара, 
обявен миналата седмица, но подробностите все още се изработват, каза друг служител на САЩ за Ройтерс. 
В сряда Байдън свика американските военни лидери на годишна среща в Белия дом, която придоби особено значение, 
тъй като войната навлезе в нова рискова фаза. 
Откривайки срещата, Байдън изтъкна твърдостта на украинската армия и каза, че единството на НАТО е шокирало руския 
президент Владимир Путин. 
Русия обяви, че е влязла в нов етап от своята операция и методично се стреми да "освободи" района на Донбас в Източна 
Украйна. 
Западните съюзници очакват, че кампанията на Русия може да продължи много месеци, да влезе в патова ситуация и да 
изпробва бойните способности на украинските бойци. 
Русия казва, че е започнала своята "специална военна операция" на 24 февруари за демилитаризиране и "денацификация" 
на Украйна. Киев и западните му съюзници отхвърлят това като фалшив претекст. 
Американските сили не се бият в Украйна, а косвено са ангажирани, въоръжават, обучават и финансират нейните военни. 
Помощта на САЩ, обявена миналата седмица, включва артилерийски системи, артилерийски снаряди, 
бронетранспортьори и безпилотни лодки за брегова отбрана, като се разширява обхватът на материалите, изпратени в 
Киев, за да се включат нови видове тежко оборудване. 
Ако новата военна помощ за Украйна е с очаквания размер, то общата военна помощ от САЩ за Украйна ще надхвърли $3 
милиарда. 
 
√ Йелън, Пауъл и Бейли напуснаха срещата на Г-20 в знак на протест срещу руската делегация 
В сряда министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън напусна срещата на Групата на двадесетте (Г-20) заедно с 
официални лица от Украйна, Великобритания и Канада, след като руските представители започнаха да говорят, предаде 
"Вашнгтон поуст" (The Washington Post). 
Джанет Йелън и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард изразиха недоволството си от личното 
участие на висш руски служител на срещата на финансовите лидери от Г-20, посочи източник на Ройтерс. 
Йелън каза, че не одобрява присъствието на Русия на срещата, докато Лагард призова длъжностното лице, заместник-
министърът на финансите Тимур Максимов, да предаде на руските лидери ясно послание - "Да се сложи край на войната 
в Украйна!", каза източникът, запознат със срещата. 
Максимов е присъствал лично на срещата, докато руският финансов министър Силуанов и управителят на централната 
банка Набиулина са участвали виртуално, посочи източници, запознати със срещата. 
По план руският финансов министър Антон Силуанов трябваше да ръководи делегацията на Москва на срещата, въпреки 
че президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че Русия трябва да бъде отстранена от формата Г-20. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл и други световни икономически лидери, в т.ч. шефът на Английската 
централна банка Андрю Бейли, също се присъединиха към напусналите срещата в знак на протест срещу военната 
операция на Москва в Украйна. 
Според говорител на правителството на Обединеното кралство, висшите финансови представители от Великобритания, 
Съединените щати и Канада са напуснали срещата на 20-те най-големи икономики в света, докато са говорили руските 
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представители. Това само задълбочава разделенията относно продължаващото присъствие на Русия в Г-20, предаде 
Ройтерс. 
"Заедно с нашите съюзници САЩ и Канада, представители на Обединеното кралство напуснаха срещата на Г-20, докато 
руските делегати говореха“, каза британският говорител. "Ще продължим да работим с нашите съюзници, за да осъдим 
войната на Русия срещу Украйна по най-строг начин и да настояваме за по-силна международна координация, за да се 
накаже Русия". 
Финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 се срещнаха в сряда в кулоарите на редовната 
пролетна конференция на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон, като ключовите теми бяха 
войната в Украйна, продоволствената сигурност и продължаващото възстановяване от пандемията на коронавирус. 
Междувременно служители на Министерството на финансите на САЩ посочиха, че Джанет Йелън ще бойкотира някои от 
сесиите на Г-20, на които присъстват виртуално руски представители, но ще участва в обсъждането на въздействието на 
войната в Украйна върху световната икономика. 
Финансовите лидери от редица европейски държави планират да последват примера ѝ в знак на протест срещу руската 
инвазия. 
Министърът на финансите на Канада Кристия Фрийлънд, например, трябва "да напусне и да бойкотира всякакви сесии, на 
които руснаците се опитват да говорят", посочи служител на канадското правителство. Фрийлънд беше сред тези, за които 
се съобщава, че са напуснали сесията в сряда след взимане на думата от руския представител. 
 
√ Световната банка предупреди за "катастрофа" заради кризата с храните 
Светът е изправен пред "катастрофа" заради продоволствена криза, произтичаща от руската инвазия в Украйна, заяви 
президентът на Световната банка Дейвид Малпас пред Би Би Си. 
Той предупреди, че рекордното покачване на цените на храните тласка стотици милиони хора към бедност. 
Световната банка изчислява, че може да се стигне до увеличение от 37 процента на цените. 
Фокусът трябва да бъде върху увеличаването на доставките в света на храни и торове, наред с целенасочената помощ за 
най-бедните, призовават от Световната банка. 
 
Банкеръ 
 
√ Парламентът одобри плащането към пътните фирми 
Парламентът разреши на Агенция "Пътна инфраструктура" да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от 
изпълнените дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни 
ситуации. "За" гласуваха 122-ма депутати, 35 бяха "против" и двама се въздържаха. Останалите 50 на сто от всички 
финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизането му в 
сила, се извършват след решение на Народното събрание и въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената 
работна група и становище на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление. 
Агенция "Пътна инфраструктура" ще заплати 100 процента от финансовите си задължения, възникнали по договорите за 
доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по 
договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по 
месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища. 
Решението в редакция на парламентарната регионалната комисия подкрепиха формациите от управляващата коалиция. 
ДПС, "Възраждане" и един депутат от ГЕРБ-СДС бяха "против", а двама народни представители от "Продължаваме 
Промяната" се въздържаха. Преди това беше отхвърлено предложението на ГЕРБ-СДС за явно гласуване със ставане на 
крака. 
С нито един глас "за", 25 "против" и 132 "въздържал се" депутатите отхвърлиха другото проекторешение за разплащане с 
пътните фирми, внесено от "Има такъв народ". С изключение на депутата, гласувал "против" едното проекторешение, ГЕРБ-
СДС не участваха в гласуванията и на двете предложения. 
Според приетото днес решение, АПИ следва да предприеме всички необходими правни и фактически действия по 
възлагането на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане (превантивно, 
текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, доставка и монтаж 
на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и по договорите за производство, доставка и 
монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за 
периода до подписването на нови договори със съответния предмет с изпълнители, избрани в резултат на открити 
процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември т.г. При 
необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите със срок на действие не по-късно от 30 септември т.г. 
Одобрено бе и АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и 
напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за 
извършване на поддържане на републикански пътища. Заплащането на задълженията, които ще възникнат, да е от 
утвърдения бюджет на агенцията въз основа и в размера съгласно доклад на междуведомствената работна група за 
установяване на изпълнените дейности, предвижда решението. 
 
√ Министрите одобриха средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. 
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година. Тя е разработена в рамките на 
първия етап на бюджетната процедура за 2023 година. Документът е насочен към осигуряване изпълнението на 
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залегналите политики в Споразумението за съвместно управление на България в периода 2021-2025 г. в условията на 
затихваща пандемия от COVID-19, икономическа несигурност и външни рискове за страната. 
В средносрочната бюджетна прогноза са отразени само базови политики и допускания, чиито многогодишни трендове и 
перспективи са относително постоянни. Тя е изготвена във връзка с предстоящото приемане на програма на 
правителството за стратегическите цели за мандата на неговото управление и заявената в коалиционното споразумение 
предстояща актуализация на Бюджет 2022, както и предвид необходимостта от прецизиране и остойностяване на 
произтичащите от това политики и реформи в секторите, предоставящи публични услуги, за които се изисква по-
задълбочен преглед, 
След предстоящата актуализация на бюджета за 2022 година средносрочната прогноза за периода 2023-2025 г. ще бъде 
прецизирана. А  в нея ще намерят отражение промените както в данъчната политика, така и в политиката по доходите, и в 
други политики, свързани с реформи в определени сектори, които са залегнали в Споразумението за съвместно 
управление на България в период 2021-2025 година. 
Данъчната политика за периода 2023-2025 г. предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на 
събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и 
намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Запазват се ниските данъчни ставки за 
корпоративните данъци и за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, 
икономически растеж и заетост. 
Предвиденото през последните години разхлабване на фискалната политика, наложено от икономически, здравни, 
социални и външни предизвикателства, се очаква да продължи и през настоящата година. А в прогнозния средносрочен 
период са заложени стъпки за фискална консолидация, като дефицитът по Консолидираната фискална програма от 3.3% 
от БВП за 2023 г. ще достигне до 2.8% от БВП за 2025 година. 
От гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита по Консолидираната фискална програма, без 
отчитане на ефекта от COVID-19 мерките, за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за 
дефицит до 3 на сто от БВП. 
В рамките на прогнозния период са заложени средства за обезпечаване на изпълнението на COVID-19 мерки само за 
първата година от периода в размер на 0.3% от БВП, при очаквания разпространението на пандемията да затихне. 
 
√ Даниел Лорер ще е национален координатор на Инициативата „Три морета“ 
Правителството определи нов национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета“, съобщиха от 
пресслужбата на Министерския съвет. 
Съгласно промяната за национален координатор на инициативата е определен министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер.  
Досега тази функция изпълняваше бившият министър на външните работи и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Екатерина 
Захариева.  
Инициативата "Три морета" 
е политически проект на 12 европейски държави-членки на ЕС, на ниво държавни глави, лансиран през 2016 година. В него 
участват България, Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и 
Словения. 
Инициативата се развива като прагматична платформа за сътрудничество с основен фокус задълбочаване на интеграцията 
на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по 
линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии, бизнеса. 
Целите на Инициативата са: икономически растеж, получаване на инвестиции, енергийна сигурност, геополитическа 
сигурност, дигитална свързаност, борба с климатичните промени. Те пък ще бъдат постигнати чрез насърчаване на 
сътрудничеството за развитие на енергийната, транспортна и цифрова инфраструктура. 
На 2 септември 2020 г. с решение на Министерски съвет бе одобрено участието на  „Българска банка за развитие" АД 
в  Инвестиционния фонд към Инициативата "Три морета" с вноска от 20 млн. евро.    
„Българска банка за развитие“ е акционер клас „А“ в Инвестиционния фонд. Целевият размер на фонда е между 3 и 5 
милиарда евро, като очакванията са да генерира инвестиции на обща стойност до 100 милиарда евро. 
Подборът на проекти ще бъде извършван на изцяло пазарен принцип от Amber Fund Management Limited - ексклузивен 
инвестиционен съветник на Фонда 3SIIF. 
 
√ НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се 
Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на 
осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код 
за вид осигурен 22, съобщиха от приходната агенция. Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд 
„Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен 
доход в размер на 420 лв. или 650 лева. Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за 
периодите след 31 март тази година с новия по-висок минимален осигурителен доход от 710 лв., тъй като от приходната 
агенция вече отразиха промяната в системите си. 
От НАП напомнят, че от 1 април тази година минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен. До 31 
март тази година за самоосигуряващите се той беше 650 лв., а за регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители - 420 лева. От началото на април до 31 декември тази година задължителните месечни 
осигурителните вноски за тези физически лица вече се изчисляват върху 710 лева. Максималният месечен размер на 
осигурителния доход до 31 март е 3000 лв., а от 1 април – 3400 лева. 
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Самоосигуряващите се, включително и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които получават 
доходи от дейности на различни основания - например и по трудови правоотношения, е необходимо да съобразят сбора 
от осигурителните си доходи за месеца, така че да го ограничат до максималния от 3400 лева. В тези случаи е допустимо 
месечният осигурителен доход, посочен в декларация Образец № 1, да бъде по-нисък от минималния за съответните 
месеци. 
Ако е необходимо лицата да направят промяна на осигурителния си доход след 31 март тази година, те трябва да подадат 
коригираща декларация Образец №1 за съответния месец, като отбележат код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните 
в осигуряване, променения размер на осигурителния доход и процент осигурителни вноски за държавното обществено 
осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и здравно осигуряване. 
Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване, фонд "Пенсии" и универсален 
пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 март тази година и са платили авансово осигурителни вноски върху 
минимален размер на осигурителния доход, по-нисък от 710 лв., трябва да представят в НАП коригираща декларация. 
От приходната агенция ще информират с електронни писма самоосигуряващите се, за които се отнасят промените, както 
и за действията, които трябва да предприемат.  
Информация за декларирането и внасянето на осигурителни вноски може да бъде получена от сайта на приходната 
агенция и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700. 
 
√ Търговският баланс за февруари е отрицателен в размер на 401.2 млн. евро 
Търговският баланс на България за февруари е отрицателен в размер на 401.2 млн. евро при дефицит от 118.5 млн. евро 
за същия месец миналата година, съобщиха от Българската народна банка. И за януари - февруари показателят е на 
червено - в размер на 993.3 млн. евро, което е 1.3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Припомняме, че 
дефицитът за същия период на 2021-а беше 200.8 млн. евро (0.3% от БВП). 
Износът на стоки за февруари е за над 3.4 млрд. евро, като нараства с 876.3 млн. евро (34.7 на сто) в сравнение с този за 
февруари година по-рано. За първите два месеца експортът е над 6,4 млрд. евро (8.6% от БВП) като нараства с повече от 
1.5 млрд. евро (+31.3 на сто) в сравнение с този за същия период на миналата година.  
Вносът на стоки за февруари е за повече от 3.8 млрд. евро, като нараства с 1.1 млрд. евро (+43.8%) спрямо февруари 2021-
а. За януари-февруари импортът е за над 7.4 млрд. евро, което е 9.9 на сто от БВП на страната ни. Показателят нараства с 
повече от 2.3 млрд. евро (+45.6 на сто) спрямо същия период на миналата година. 
Салдото по услугите за февруари е положително в размер на 239.8 млн. евро, както и за същия месец година по-рано, но 
тогава е бил 260.1 млн. евро. За първите два месеца салдото е положително и е 488.8 млн. евро (0.7 на сто от БВП). 
показателят е бил на плюс от 491.9 млн. евро (0.7 на сто от БВП) за януари-февруари миналата година. 
Текущата и капиталова сметка на страната за февруари е положителна 
и възлиза на 347.5 млн. евро при излишък от 442.6 млн. евро за февруари година по-рано. И за първите два месеца този 
показател е положителен и е на стойност 11.1 млн. евро (0.01 на сто от БВП). Положително е било салдото - от 422.1 млн. 
евро (0.6 на сто от БВП), и за януари-февруари 2021 година. 
За февруари салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 212.3 млн. евро, то е било на плюс - от 308.7 млн. 
евро, и за февруари миналата година. За двата месеца на тази година текущата сметка обаче е отрицателна и е 199.6 млн. 
евро (0.3 на сто от БВП). За същия период година по-рано салдото е било положително - от 269,5 млн. евро (0.4 на  сто от 
БВП).  
Капиталовата сметка на страната за февруари е на плюс и е в размер на 135.2 млн. евро при положителна стойност от 133.8 
млн. евро за февруари 2021-а. За двата месеца от началото на годината показателят е положителен - 210.7 млн. евро (0.3 
на сто от БВП), както и за същия период година по-рано, но тогава е бил 152.6 млн. евро (0.2 на сто от БВП). 
Финансовата сметка за февруари е отрицателна и е в размер на 177.3 млн. евро за разлика от втория месец преди година, 
когато е била с положителна стойност от 523.3 млн. евро. За януари-февруари показателят също е отрицателен - минус 
197.1 млн. евро или 0.3 на сто от БВП. Но за същия период на миналата година финансовата сметка е била с положителна 
стойност от близо 1.28 млрд. евро (1.9 на сто от БВП).  
 
√ Израел е включил китайски юани в резервите си 
Израелската централна банка е направила най-големите за последните повече от десет години промени на структурата на 
валутните си резерви, които през 2021-а са за първи път в историята са надхвърлили 200 млрд. щ. долара. От началото на 
2022-а към съществуващия валутен микс от щатски долари, евро и британски паунд, са добавени китайски юани, японски 
йени, канадски и австралийски долари.  
Новите попълнения са сериозна промяна на "цялостната инвестиционна посока и философия" на "Бенк ъф Израел", 
посочва в интервю заместник председателят на институцията Андрю Абир. След сериозни дискусии, проведени от 
банковия паричен комитет през миналата година, е решено паундът и йената да имат 5% дял от валутните резерви, а 
канадският и австралийският долар - по 3.5% всеки. Участието на юана ще е 2% за 2022-а, сочи публикуваният годишен 
отчет на израелските централни банкери.  
За да се "наместят" новите валутни участници, делът на еврото пада от сегашните малко над 30% до 20% - най-ниското 
равнище от поне десетилетие. Щатският долар пък ще участва с 61% срещу досегашните 66.5 процента. За разлика от тях, 
делът на британската лира почти се удвоява до 5% и се връща до нивото от 2011-а.   
Мощният ръст на израелските валутни резерви е накарал централната банка да удължи инвестиционния си хоризонт, 
обяснява Абир. И да изкара прилична възвръщаемост от тях, която да покрие разходите по пасивите. 
Програмата за валутни интервенции на "Бенк ъф Израел" започва преди повече от десет години тогавашният банков 
председател Стенли Фишер, за да овладее поскъпването на шекела. В резултат задграничните резерви на институцията в 

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/nap-vpisa-avtomatichno-novia-minimalen-osiguritelen-dohod/!ut/p/z1/rVLJbsIwEP0ajtY4ZCNHChGokIqKUsCXamqyTEvsACaUv69Rb0QQtapvI73necuAgBUIhTXlaEgr3Np5LYK32WzUH496nEfJ3OPPs_hhEA2fXB5zWF4BplPXAibucPIS87gXgLjPfwUBopK0gTVGWTdA6bHQCbvMc8KQRZkMGUoM0PdD7jvygpbKVKaw-DxV8tzhBzJph6M0R9wq3eEKK1ZXdECGtdGltSILpZnSNSErSVGJ21QxfaD8uLfcy7DRhd40zDTUXszwG6_fFsbIbwvjh39nQStfXEGaCto8rK2G8PYSB5Y1pSdYKL23OcL8l_2NOTy22bBHRx-7nejbrrUy6ZeB1f-Xbbd098kgya1-NAUjlWlY_f2_qlyUPfdMxD6zJHY98X4-fQNiSNW2/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fagency%2Fsite%2Fdocuments%2Finsurance%2Fnaredba.13%2Fe4781286-56c1-49a9-abe6-e6492f674b2c
https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/osiguryavam-se-sam
https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/osiguryavam-se-sam
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момента надхвърлят една трета от БВП на страната и са били малко над 206 млрд. щ. долара в края на март. Промяната на 
състава на запасите привежда Израел в тон с останалия свят, въпреки че страната трябва да инвестира и в още една важна 
глобална резервна валута - швейцарския франк.   
Анализ на МВФ на състава на официалните валутни резерви в световен план показва, че към края на миналата година 
еврото е имало близо 20% дял в тях, щатският долар - малко под 59%, а брианският паунд - почти 5 процента. Участието на 
юана се е увеличило леко в сравнение с третото тримесечие на 2021-а - до поредния максимум от 2.79 процента. Делът на 
зелените пари пък е най-нисък от 1995-а, за сметка на еврото, английската лира стерлинг, канадския долар и китайския 
юан. Замразяването на руските валутни резерви като част от международните санкции заради инвазията в Украйна може 
да предизвика страните да продължат да преструктурират валутните си запаси. 
Китай се бори за по-голяма роля на паричната си единица на международната сцена, въпреки че тези амбиции се натъкват 
на сериозни пречки: ограничена конвертируемост на юана и стриктното му управление от паричните власти. Последните 
репортажи, че Саудитска Арабия води преговори с Пекин за оценяване на някои петролни продажби в юани подсили 
спекулаците, че валутата ще разшири приложението си в търговията на суровини, защото печели от де-доларизацията в 
хода на руско-украинската война.    
Държавите от Латинска Америка са инвестирали почти 30 млрд. долара в активи в юани през последните пет години, по 
данни на "Голдмън Сакс груп". В публикуван през март обзор анализатори на банката от Уолстрийт твърдят, че Израел 
също "е направил някои ключови промени за диверсификация" и е добавил китайски пари за над 1 млрд. щ. долара в 
резервите си само през февруари.  
Новата валутна кошница на Израелската централна банка отговаря и на трансформирането на търговските потоци на 
страната след като тя разви процъфтяващ технологичен сектор със световно приложение и разкри офшорни залежи от 
природен газ, които задоволяват нуждите й и дори остава за износ.  
Въпреки че САЩ все още са най-големият търговски партньор на Израел преди Китай, по данни на агенция "Блумбърг", 
общият търговски обмен с азиатския колос почти се е удвоил между 2016-а и 2021-а. В Европа най-активно с еврейската 
държава търгуват Германия и Швейцария. 
 
√ Кейнс е за балансиращата правителствена намеса в икономическия живот 
Още през април 1919 г. Джон Кейнс предлага на САЩ да започнат мащабна кредитна програма за съживяване на 
следвоенната европейска икономика - схема, която през 1947-1948 г. приема формата на плана "Маршал" 
На днешния ден можем да си спомним за Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes), първи барон Кейнс. Британският 
икономист и учен е повлиял върху модерната макроикономика и социалния либерализъм, едновременно и като теория, 
и като практика. Неговите идеи оказват сериозно влияние и върху икономическата политика на редица правителства по 
целия свят. 
Кейнс защитава икономическа политика, чрез която дадено правителство, с фискални и монетарни мерки, би могло да 
смекчи негативните ефекти на бизнес циклите, икономическите рецесии и депресии. Неговите идеи са основа за школата, 
известна като Кейнсианска икономика (Кейнсианство), както и нейните различни разклонения. 
През 30-те години на ХХ век Кейнс революционизира господствуващата дотогава икономическа мисъл, оспорвайки стария 
постулат на неокласическата икономика, че свободните пазари автоматично ще осигурят пълна работна заетост, ако 
работниците са гъвкави в своите искания за заплати. Ученият заявява, че общото ниво на икономическа активност се 
определя от съвкупното търсене: когато е налице неадекватно търсене се създават благоприятни условия за 
продължителен висок ръст на безработицата. 
След избухването на Втората световна война идеите на Кейнс са приложени в някои от водещите западни икономики. През 
50-те и 60-те на миналия век успехът на кейнсианската теория е толкова внушителен, че почти всички капиталистически 
правителства прилагат нейните политически препоръки и де факто пропагандират социалния либерализъм. А през 1999-а 
списание "Тайм" включва Кейнс в своя списък на стоте най-важни и влиятелни хора на ХХ век. Мотивацията е: "Неговата 
радикална идея, че правителствата трябва да харчат пари, които нямат, може би спаси капитализма." 
Влиянието на Кейнс избледнява през 70-те отчасти поради актуалните проблеми, които започват да засягат англо-
американските икономики, и отчасти поради критики от страна на Милтън Фридман и други икономисти, които не вярват 
във възможността на правителствата да регулират бизнес цикъла с фискална политика. Все пак настъпването на глобалната 
икономическа криза през 2007 г. предизвиква възраждане на кейнсианството. То е теоретичен фундамент на 
икономическите политики на американския президент Барак Обама, на британския премиер от 2007 до 2010 г. Гордън 
Браун, както и на други държавни лидери от края на първото десетилетие на XXI век. 
Кейнс се смята за основоположник на модерната макроикономика, както и за най-влиятелния икономист на ХХ век. Той е 
привърженик на балансиращата правителствена намеса в икономическия живот на страната чрез фискални и монетарни 
мерки и формулира основния ангажимент на държавата - за стремеж към обществено благо. Целта е да се намалят 
максимално негативните ефекти на свиването и разширяването на икономическата активност. Неговите идеи 
допълнително се развиват от множество последователи. 
Книгата му "Икономическите последици на мира" предизвиква световна сензация. В нея той защитава тезата, че не трябва 
да се налагат тежки репарации на изгубилата Първата световна война Германия, защото това би навредило икономически 
и на страните победителки и би довело до нова световна война (по-късно така и става). 
Още през април 1919 г. Джон Кейнс предлага на САЩ да започнат мащабна кредитна програма за съживяване на 
следвоенната европейска икономика - схема, която през 1947-1948 г. приема формата на плана "Маршал". 
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√ Почти два пъти са скочили преките инвестиции в страната през януари и февруари 2022 г. 
Преките инвестиции в чужбина за първите два месеца на годината също са нараснали, но значително по-слабо, сочат 
предварителните данни на БНБ 
Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – февруари 2022 г., отчетени съгласно принципа на 
първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 408.1 млн. евро (0.5% от БВП), като се увеличава почти 
два пъти - с 205.6 млн. евро (101.5%) спрямо този за януари – февруари 2021 г. (положителен поток от 202.5 млн. евро, 0.3% 
от БВП), сочат предварителните данни на БНБ. Само през февруари 2022 г. потокът е положителен и възлиза на 141 млн. 
евро, при положителен поток от 146.6 млн. евро за февруари 2021 г., което е понижение с 5.6 млн. евро или спад с 3.82%. 
 

 
 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза 
на 71.9 млн. евро за януари – февруари 2022 г. Той е по-голям със 189 млн. евро от този за януари – февруари 2021 г., който 
е отрицателен в размер на 117 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2.6 млн. евро, 
при положителен нетен поток от 0.5 млн. евро за януари – февруари 2021 г. 
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 94.3 
млн. евро, при положителна стойност от 409.4 млн. евро за януари – февруари 2021 г. 
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза 
на 241.9 млн. евро, при отрицателна стойност от 89.8 млн. евро за януари – февруари 2021 г. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – февруари 2022 г. са от Швейцария 
(143.5 млн. евро), Люксембург (68.1 млн. евро) и Германия (67.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са 
към Италия (22.6 млн. евро) и Белиз (3.2 млн. евро). 
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По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2022 г. възлиза на 44.7 
млн. евро (0.1% от БВП), при 40.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – февруари 2021 г. През февруари 2022 г. нетният поток 
е положителен и възлиза на 12.2 млн. евро, при положителна стойност от 11.7 млн. евро за февруари 2021 г. 
 
√ България е в топ 20 на износителите на пресни яйца в света 
С експорт за 16.785 млн. долара страната ни заема 0.85% от световния износ 
Без яйца на Великден не може, те са сред най-важните символи на един от най-големите християнски празници и от векове 
се смята, че великденското яйце се свързва, освен с възкресението на Христос, но и с плодородието, късмета, здравето, 
щастието, началото на нещо хубаво, според народните предания. 
Яйцата имат двойно предназначение 
за украса и за готвене, а търговците на дребно обикновено разчитат на яйцата като средство за намаляване на загубите по 
празниците. Този пазарен подход води до сезонно по-високи цени на едро на яйцата преди Великден, но при ограниченото 
предлагане през последните години, което сега се изостря от намаляването на броя на кокошките в птицефермите не само 
в България, но и по целия свят, затова и цените са до и над най-високите за последното десетилетие. В България яйцата по 
стоковите тържища, където се предлагат на цени на едро, са поскъпнали с малко над 47% от 0.19 лв./броя към 15 април 
2021 година до 0.28 лв./броя към 15 април 2022 година, според оперативните данни на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата. 
Потребителите обикновено поемат значителна част от увеличението, тъй като се стремят да напълнят кошниците си с яйца 
преди Великденските празници, писа миналата седмица преди католическия Великден британският вестник The Guardian. 
Тази тенденция не подминава и България, но допълнителен натиск върху световния пазар оказаха и възобновените огнища 
в много страни от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) в големи стада от кокошки носачки, което създаде 
допълнително напрежение в и без това затруднените вериги за доставка на яйца, които не са се възстановили напълно от 
смущенията, предизвикани от пандемията COVID-19. 
Птицевъдството е сред най-старите и най-масови отрасли на животновъдството 
Потвърждават го и днес данните на Съюза на птицевъдите в България, според които в момента регистрираните активни 
птицевъди са 2 186, повечето от които са с добре развити птицеферми по стандартите на ЕС, за да получават подпомагане 
по национални и европейски програми. По последни данни на Министерството на земеделието общо за настоящата 2022 
година за подкрепа на птицевъдите са осигурени 35 млн. лева. 
По области най-много птицевъди има в Пловдивска (173), Бургаска (145), Варненска (144), Софийска област (127) и 
Старозагорска (102). И въпреки че през последните години производството на този подотрасъл в животновъдството спада, 
България продължава да запазва добрите си позиции на световен износител на пресни кокоши яйца. 
Къде е България в световната експортна листа 
По окончателни данни на Световната търговска организация (СТО) и специализираната платформа worldstopexports.com 
за 2020 година България заема 17-то място сред износителите на пресни яйца на стойност 16.785 млн. щатски долара, като 
износът е нараснал с 19.6% спрямо предходната 2019 година. В класацията на worldstopexports.com са включени 84 
държави износителки на пресни яйца. 
Според информационния портал Farm Flavor, яйцата се нареждат сред 10-те най-популярни храни в света, като изпреварват 
ябълките и супите. 
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В стойностно изражение 20-те държави, които са и сред най-големите износителки в света, са доставили 92.24% от 
експортираните в световен мащаб пресни яйца през 2020 г. На останалите 64 страни износителки се падат 7.76% от 
световния пазар. 
Световният износ на пресни яйца 
В световен мащаб износът на пресни яйца по държави възлиза на 1.96 милиарда щатски долара през 2020 г. Тази сума 
отразява увеличение от 3.4% за всички експортирани пресни яйца в сравнение с 2016 г., когато доставките са били на 
стойност 1.9 млрд. щатски долара. 
През 2020 година, обаче, спрямо 2019 г., стойността на изнесените пресни яйца е намаляла с 4.7%. 
Петте най-големи износители на пресни яйца са Нидерландия, Полша, Турция, Германия и Малайзия. Общо на тази петорка 
от водещи доставчици се пада повече от половината (56.7%) от стойността на всички изнесени пресни яйца в света през 
2020 г. 
По континенти доставчиците, които се намират в Европа, са продали най-много пресни яйца, като общо международният 
износ е на стойност 1.3 млрд. долара или над две трети (68.6%) от общата стойност в целия свят. На второ място се нареждат 
азиатските износители с 25.6 %, докато други 5.3 % от световните доставки на пресни яйца са с произход от Северна 
Америка. 
По-малки проценти идват от Латинска Америка (0.3%), с изключение на Мексико, но включваща Карибския басейн, от 
Океания (0.2%), само от Нова Зеландия и Австралия, а накрая от Африка (0.1%). 
Сред водещите износители най-бързо е нараснал експортът на пресни яйца през 2020 г. спрямо предходната 2019 г. на: 
Швеция (ръст от 310.3%), Япония (ръст от 112%), Франция (ръст от 33,6%), Белгия (ръст от 25,1%), Испания (ръст от 22,5%) и 
България (ръст от 19.6%). Рекордьор по ръст, обаче, е Черна гора (+1450%). Равносметката за 84-те държави е следната: 
при 35 износители е регистрират спад на експорта, а при 38 има повишение, докато при останалите 11 няма промяна. 
Страните, които са регистрирали спад в експортните си продажби на пресни яйца, са водени от: Турция (спад от 22.8%), 
Беларус (-19.8%), Германия (-16.6%), Малайзия (-15.4%) и Русия (-15.1%). 
 

 
 
Добри са позициите на България и в ЕС, най-големият световен износител на пресни яйца. Страната ни заема 8-мо място 
сред 25 държави-членки, включени в световната класация. И на 10-то място по ръст на износа, изпреварена от: Швеция 
(+310.3%), Люксембург (+85%), Чехия (42.8%), Франция (+33.6%), Гърция (+30%), Хърватия (+28.3%), Белгия (+25.1%), 
Испания (+22.5%) и Португалия (+19.8%). 
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В нашия регион, на Балканския полуостров, експортните позиции на страната ни са още по-добри, заемайки 2-ро място 
след Турция – третият световен износител. По-сериозна конкуренция имаме от Румъния и донякъде от Хърватия, докато 
останалите 7 държави от региона имат пазарен дял под процент. 
 
√ Разнобой между авиопревозвачи заради държавните COVID-помощи 
От едната асоциация се противопоставят на позиция на другата 
Български авиокомпании застанаха едни срещу други. Поводът е изплащането на държавни помощи, които да 
компенсират загубите има, натрупани във връзка с пандемията от COVID-19, които наскоро Еврокомисията разреши. От 
едната страна застава Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ), а от другата – Асоциацията на 
българските авиокомпании (АПА). 
В писмо, адресирано до премиера Кирил Петков, министрите на финансите и на транспорта Асен Василев и Николай Събев, 
както и до председателя на парламентарната транспортна комисия Борислав Гуцанов, от АБА твърдят, че от АБАИ, със свое 
писмо до същите политически лица, оспорват необосновано решението на Министерски съвет за реда и начина на 
изплащане на въпросните държавни помощи. „Изнесената в писмото позиция на АБАИ е некоректна и подвеждаща и не 
отразява мнението на основната част от авиопревозвачите“, пишат от АБА в своето писмо, отбелязвайки, че членовете на 
тяхната Асоциация съставляват 85% от българския авиационен сектор. И поради тази причина позицията на АБАИ не е 
валидна за по-голямата част от този бранш в България. 
Забележката на АБА е, че в писмото си до представителите на държавата от АБАИ пишат, че „от бранша настояват в текста 
на Постановление на Министерски съвет, с което ще се определят условията за разпределяне на безвъзмездната помощ 
за авиационните превозвачи в България, да бъде записано, че средствата ще се предоставят за покриване на непокрити 
фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. – 31 декември 2021 г.“. Който срок всъщност е записан в 
Постановлението на МС, твърдят от АБА. И посочват, че той е ясно отбелязан в публикуваното вече ПМС 51 от 13.04.2022., 
с което се определят условията за предоставяне на помощта. Там в т. 3.2 е посочено, че безвъзмездните средства се 
предоставят – „.....както и за покриване на непокрити фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 31 
декември 2021 г., съгласно Съобщение на Еврокомисията “Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашното разпространение на C0VID-19“. 
„Не приемаме внушението, че „Авиопревозвачите в България“, както е изнесено в публикацията от днес (вчера – бел.ред.), 
изразяват несъгласие с начина на определяне на критериите за получаване на цитираната държавна помощ. Смятаме, че 
това твърдение на АБАИ е в противоречие със становището на почти всички авиопревозвачи“, казват от АБА. 
От там смятат, че некоректно подадената от АБАИ информация може да доведе до забавяне на финализирането на 
процедурата и съответно забавяне на изплащането на помощите, които са критични за авиокомпаниите. 
От друга страна от АБА изразяват своята подкрепа за начина, по който правителството е създало добра организация по 
отношение на разпределението на средствата, което ще се извършва по утвърдени, ясни и прозрачни критерии в 
одобрената от ЕК рамка. Отбелязват още, че Постановлението на МС е съобразено с решението на Еврокомисията относно 
правото за получаване на безвъзмездна държавна помощ. 
В същото време обаче подчертават и че сумата, предвидена да се изплати на авиопревозвачите като държавна помощ е 
недостатъчна, предвид още по-усложнената ситуация в момента. Затова настояват, че трябва да се търсят допълнителни 
възможности за подпомагане на сектора. “Надяваме се кръгът на помощите да се разшири и обхване и други силно 
засегнати компании от сектора, които не се вместват в приетата рамка', завършва писмото на АБА, подписано от нейните 
председател Светослав Станулов и главен секретар Йовко Йоцев.  
 
√ Понижение с 13.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 409.04 лв. за MWh с ден за доставка 21 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 409.04 лв. за MWh и обем от 87 710.50 MWh с ден за доставка 21 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е спад 
с 13.3% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 411.67 лв. за MWh, при количество от 46 323.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 386.70 MWh) е на цена от 406.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 368.77 лв. за MWh и количество от 3444.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 305.64 лв. за MWh (4036.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 585.52 лв. за 
MWh при количество от 3603.9 MWh. Висока е и стойността за времето 08  часа – 520.17 лв. за MWh (3704.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 347.22 лв. за MWh при количество от 3236.8 MWh. 
Спрямо стойността от 471.55 лв. (241.10 евро) за MWh за 20 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 21 април 2022 г. се понижава до 409.04 лв. за MWh (спад с 13.3 %) по данни на БНЕБ или 209.14 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 623.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 449.98 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): 
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Име                    MW 
АЕЦ     32,18%   2030.97 
Кондензационни ТЕЦ   45,48%   2870 
Топлофикационни ТЕЦ   5,74%   362.18 
Заводски ТЕЦ    2,21%   139.4 
ВЕЦ     2,68%   169.42 
Малки ВЕЦ    4,00%   252.61 
ВяЕЦ     1,45%   91.49 
ФЕЦ     5,71%   360.22 
Био ЕЦ      0,50%    31.25 
Товар на РБ        5236.43 
Интензитетът на СО2 е 425g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на енергийните цени по борсите в четвъртък, Гърция остава рекордьор по високи стойности  
Румънската OPCOM затвори при цена от 209,14 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 269,57 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 209,14 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 210,48 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
207,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 299,37 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч тя ще бъде 
156,27 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 134,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 21 април ще бъде 269,57 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 136,88 гвтч. Максималната цена ще бъде 349,93 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и тя ще бъде 217,98 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цената за базова енергия в Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 април е 209,77 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 211,75 евро/мвтч. Най-високата цена от 299,37 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 
ч и тя ще бъде 171,44 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 086,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 април на Словашката енергийна борса е 209,77 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 299,37 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 171,44 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за Чешката енергийна борса е 201,46 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 256,25 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 171,44 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 април е 201,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
201,82 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 53 464,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 256,25 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч тя ще бъде 171,44 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 199,50 евро/мвтч на 21 април. Пиковата цена ще бъде 197,92 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 442 678,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 256,25 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 167,93 евро/мвтч. 
 
√ Новият пакет от санкции ще включва внос на петрол от Русия, а Ройтерс предупреждава и за стопиране на ядреното 
гориво 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен  информира лидерите на водещите западни страни за 
работата над допълнителните санкции на ЕС срещу Русия, включващи и енергетиката,  съобщи пред журналисти 
официалният представител на ЕК Ерик Мамер. 
„Тя говори конкретно за петрола като обект на интерес за санкции“, каза говорителят в сряда, позовавайки се на съобщение 
на фон дер Лайен в Twitter, като уточни, че Европейската комисия не коментира съдържанието на видеоконференцията на 
западните лидери, проведена по-рано. 
Агенция Ройтерс от своя страна, позовавайки се на източници пише, че редица страни от ЕС предлагат прекратяване на 
вноса от Русия на ядрено гориво, забраняване на руските новинарски канали, спиране на издаването на визи на руските 
граждани и нови санкции срещу „свързани с Кремъл“ лиза и компании. 
По данни на агенцията, Европейската комисия сега работи над увеличаване на достъпността на алтернативни източници 
на енергия, за да се опита за „намали цената на отказа от руския петрол“ и да убеди Германия и други страни да приемат 
тази мярка. Агенцията обаче уточнява, че засега нито една от мерките не е предложена официално, а всяка от страните е 
с различна позиция. 
 
√ Доклад: Дори и при най-песимистичния сценарий инсталираните слънчеви мощности през 2050 г. ще достигнат 14,5 
ТВт 
Ключовите тенденции в слънчевата индустрия посочва в Международната пътна карта на технологиите на 
фотоволтаиците, изготвена от Съюза на немските машиностроители 
В света през 2021 г. са били изградени 173 ГВт фотоволтаични мощности за производство на електроенергия. В резултат 
установената мощност на слънчевата енергетика е надхвърлила 940 ГВт. Обемите на доставка на слънчеви модули през 
2021 г. се оценяват на 183 ГВт. Това се посочва в новото издание на Съюзът на немските машиностроители (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau — VDMA), което  тринадесето поред и съдържа Международна пътна карта на 
технологиите на фотоволтаиците - International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV). 
Докладът е не само авторитетен справочник за основните технологични тенденции на сектора, но съдържа и достатъчно 
актуална информация за икономиката на слънчевата енергетика. 
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След няколко десетилетия на устойчив спад на цените, през 2021 г. тенденцията е нарушена в резултат на трикратното 
поскъпване на полисилиция. Това от своя страна се е отразило на стойността по цялата производствена верига. Ако преди 
това за дълго време участието на полисилиция и силициевите пластини в общата стойност на фотоволтаичните модули 
намаляваше, през 2021 г. имаше рязък скок в дела на полисилиция в цената на крайната продукция, се посочва в доклада. 
Отбелязва се също така преходът към производството на по-големи формати на силициеви пластини и слънчеви модули. 
Форматите на пластини с размер по-малки от 161,0 мм² ще изчезнат през следващите три години, смятат авторите на 
доклада. Сега основно внимание се отделя на формати от 166,0² мм² (M6), 182,0² мм² (M10) и 210,0² мм² (G12). 
Тези големи формати от пластини, които през следващите години напълно ще завземат пазара определят също така и 
ръста на размера на слънчевите модули. Дори и към днешна дата пазарният дял на панелите с площ под 1,8 m², използвани 
за покривни електроцентрали, е 50% от пазара. Въпреки ограниченията, свързани с особеностите на ръчния труд на 
покривните слънчеви конструкции, той ще намалее. В сегмента на наземните електроцентрали 60% от модулите изградени 
към настоящия момент са с площ от над 2,5 м² и се очаква, че през 2032 година делът да нарасне до над 85%. Освен това 
се предвижда, че до 16% цели 16% ще бъдат заети от фотоволтаични панели с площ от над 3,0 м². 
Делът на пазара на монокристални силициеви пластини (moni-Si) ще е около 90% през 2022 година и според очакванията 
ще продължи да расте и в бъдеще. Пазарният дял на пластините от n-тип също ще се увеличи от настоящите 20% до около 
70% през следващите 10 години. Това е най-оптимистичната прогноза в сравнение с предходните. 
Доминираща технология през следващото десетилетие ще остане PERC, но пазарният й дял постепенно ще намалява – от 
85 % през 2022 г. до 70% през 2032 година. Очаква се, че технологията на силициевите хетероструктурни слънчеви елементи 
(HJT) ще достигне рекорден пазарен дял от 19 %. 
Що се касае до бъдещото развитие на слънчевата енергетика, според най-песимистичния сценарий на доклада, 
инсталираните мощности през 2050 г. ще достигнат до 14,5 ТВт , а производството ще е от порядъка на 23,5 ТВтч годишно 
или 33 % от глобалното производство на електроенергия.   
Докладът може да бъде намерен на: vdma.org/international-technology-roadmap-photovoltaic  
 
√ Доларът спада спрямо повечето основни валути в сряда, след като поскъпваше от началото на седмицата 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте сновни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.29% в сряда 
Доларът поевтинява спрямо повечето основни валути, като еврото, британския паунд, но нараства спрямо японската йена, 
като достигна двугодишен връх спрямо японската валута. Американската валута спада спрямо повечето основни валути в 
сряда, след като в предходните две сесии от началото на седмицата регистрираше постоянен ръст. 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте сновни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи с 0.29% в сряда, докато по-широкият индекс WSJ Dollar 
Index, в който са включени 16 валути, загуби 0.36%*. 
Зелените пари достигнаха 129.43 йени за първи път от април 2002 г. насам, преди да се търгуват последно с 0.3% по-високо 
на ниво от 129.29 йени. 
Японската йена, единствена от основните валути, се повишава спрямо щатския долар в сряда сутринта след период на спад 
в продължение на 13 последователни сесии, като нарасна с 0.71% до 128.32 йени за един щатски долар. В азиатската 
търговия зелените пари достигнаха 129.43 йени за първи път от април 2002 г. насам, преди да се повишат до посоченото 
ниво от 128.32 йени. 
Въпреки това, японската валута остава на 20-годишно дъно. Експертите обясняват слабостта на японската валута с 
перспективите за продължаване на ултрамеката парична политика, водена от Японската централна банка и с нарастващата 
привлекателност на долара в условията на геополитическа несигурност и "ястребови" намерения на Федералния резерв 
на САЩ (Фед). 
В понеделник управителят на Японската централна банка Харухико Курода потвърди ангажимента на регулатора за мека 
политика в речта пред парламента, въпреки появилите се призиви за затягането й с цел ограничаване на отслабването на 
йената. 
Същевременно изявленията на представители на Фед допринасят за повишаване на очакванията за рязко затягане на 
политиката на американската централна банка. Като председателя на Фед на Сейнт Луис Джеймс Балард, който заяви, че 
не изключва възможността за едновременно повишаване на основния лихвен процент със 75 базисни пункта, въпреки че 
не смята, че това ще се наложи. 
Председателят на Фед на Минеаполис Нийл Кашкари, който е сред по-миролюбивите членове на FOMC (Федералния 
комитет по операциите на отворения пазар), заяви във вторник, че ако смущенията в световната верига за доставки 
продължат, банкерите ще трябва да предприемат още по-агресивни действия за понижаване на инфлацията. 
По-рано председателят на Фед на Чикаго Чарлз Евънс, който не е член на тазгодишния FOMC, заяви, че се чувства 
"комфортно" с перспективите за повишаване на лихвите през тази година, който включва две увеличения с по 50 базисни 
пункта, което е различно в сравнение с обявеното намерение на Фед само преди месец. 
Допълнителна подкрепа доларът получи и от нарастващата доходност на американските държавни ценни книжа, като на 
10-годишните облигации доходност докосна 2.981% за първи път от декември 2018 г. насам. 
За разлика от Фед, в сряда банката на Япония (BoJ) отново предложи да изкупува неограничени количества японски 
държавни облигации, за да овладее нарастващата доходност на японските 10-годишни дългови книжа, която се движеше 
близо до нейния таван на допустимите отклонения от 0.25%. 
Разминаването в политиките на Фед и BoJ накара много анализатори да кажат, че бързото поевтиняване на йената не е 
неоправдано, дори и да поражда рискове за валутна интервенция. Освен това, японският министър на финансите Шуничи 
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Сузуки отправи най-ясното досега предупреждение, заявявайки във вторник, че „щетите за икономиката от отслабването 
на японската валута в момента са по-големи от ползите“. 
"На фона на продължаващото нарастване на доходността на американските държавни облигации действията явно говорят 
по-силно от думите", като предупрежденията на много японски компании, като SUZUKI " продължават да остават нечути", 
пише Рей Атрил, ръководител на отдела за валутна стратегия в National Australia Bank, в съобщение до клиентите на 
банката. Той прогнозира, че разпродажбата на държавни облигации ще продължи, както на американски, така и на 
японски дългови книжа, а това е подкрепа за долара. 
В началото на търговията в Западна Европа доларът за пръв път от юни 2020 г. се повиши до 0.95305 франка за един долар, 
преди да спадне до 0.94744 франка, като остава на загуба в сряда с 0.49% спрямо нивото при затваряне на търговията във 
вторник.   
Еврото се търгува на ниво от 1.08571 долара, което е повишение с 0.62% от нивото от 1.0788 щатски долара във вторник, 
но единната европейска валута остава близо до миналогодишното дъно от 1.0758 щатски долара за едно евро. Въпреки 
моментния ръст в сряда, еврото се представя най-слабо спрямо долара от около две години. Това се дължи на липсата на 
яснота относно сроковете за повишаване на лихвените проценти в еврозоната. ЕЦБ заяви миналата седмица, че всякакви 
корекции на лихвените проценти ще бъдат извършени известно време след приключването на нетните покупки на 
Управителния съвет по програмата APP (Програмата изкупуване на активи) и ще бъдат постепенни и затвърди решението 
си APP да приключи през третото тримесечие. В Европа инвеститорите са загрижени и за удара върху икономическия 
растеж от войната в Украйна и рязкото покачване на цените на суровините, както и от политическата несигурност във 
Франция преди втория тур на президентските избори на 24 април. Президентът Еманюел Макрон ще се изправи 
крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. 
Зависимите стокови валути от котировките на петрола поскъпнаха след поредното повишение на суровината в сряда. 
Американският лек суров петрол (WTI) нарасна с 0.75% до 103.330 долара за барел с доставка през юни, докато 
европейският вид Brent се повиши с 0.76% до 108.070 долара за барел. В резултат канадският долар и норвежката крона 
поскъпна съответно с 0.50% до 1.2542 канадски долара за един американски и с 0.60% до 8.7789 норвежки крони за един 
щатски долар. 
Изненадващо Китайската народна банка запази непроменени основните си лихвени проценти по кредитите за корпорации 
и домакинства, което е в разрез със световната тенденция за затягане на паричната политика, тъй като големите икономики 
се борят с инфлацията. Китайският юан достигна най-слабото си ниво от октомври 2021 г. насам, като се понижи с 0.28% 
до 6.43596 юана за един долар. 
Руската рубла отново спада на пазарите в Западна Европа, като се понижи с 0.45% до 78.6000 рубли за един долар, а в 
Русия по данни на Московската борса за търговията с налични долари в руските банки средният курс е в диапазона 74.1 – 
87.2 рубли за долар. В сравнение с предходния ден средният курс на покупките на едро спада с 395 копейки, а средният 
курс на продажбите на едро спада с 250 копейки, което представлява средно понижение от 0.53% спрямо нивата във 
вторник. 
 
√ Кристалина Георгиева: Украйна се нуждае от 5 милиарда долара месечно, за да поддържа икономиката си 
Въпреки несигурността около бъдещето на страната, МВФ ще започна работа върху бъдещата програма за 
отпускане на заем, съобщи управляващият директор на Фонда 
Украйна вероятно се нуждае от около 5 милиарда долара месечно под формата на финансова подкрепа, за да поддържа 
икономиката си, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана 
от Ройтерс. 
Тя посочи като основен приоритет на страната да намери начини да запълни тази празнина през следващите три месеца. 
На пресконференция в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка, която започва утре и ще продължи до 
22 април, Георгиева изтъкна, че въпреки несигурността около бъдещето на страната, МВФ ще започна работа върху 
бъдещата програма за отпускане на заем. В момента, обаче, от Украйна не може да се изисква да работи върху 
широкомащабна програма за реформи. 
Кристалина Георгиева обърна специално внимание и на Китай, като препоръча страната да използва фискалното 
пространство, за да стимулира потреблението, тъй като е изправена пред икономическо забавяне, предизвикано от 
подновените блокирания заради COVID-19. 
Георгиева заяви, че Китай разполага с достатъчно пространство за фискална и парична политика, за да противодейства на 
това, но би било по-добре да стимулира потреблението. 
"Това, което виждаме в Китай, е, че потреблението не достига, не се възстановява толкова силно, колкото е необходимо", 
заяви Георгиева на пресконференция. По нейните думи, вместо да премествате пари в публични инвестиции, „преместете 
ги в джобовете на хората, така че да има повече динамика, идваща от бума на потреблението." 
На пролетната среща ще присъства и вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев, съобщи пресцентърът на 
финансовото ведомство. Програмата на министър Асен Василев, който е управител за България в организациите от Групата 
на Световната банка, включва редица срещи и дискусии, с участието и на висши ръководни екипи на МВФ и СБ. 
 
Мениджър 
 
√ Повишения на борсите в Европа на фона на добрите корпоративни отчети 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в сряда на фона на 
добрите финансови отчети на няколко компании, но печалбите бяха ограничени заради опасенията около войната в 
Украйна, забавянето на икономическия растеж и повишението на доходността на облигациите, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,91 пункта, или 0,86%, до 460,19 пункта, след като завърши 
предходната сесия със спад от 0,8%, тъй като доходността по европейските и американските държавни ценни книжа 
нарасна в очакване на затягането на паричната политика на централните банки. От началото на годината STOXX 600 се е 
понижил с 6%, 
Немският показател DAX се повиши със 154 пункта, или 1,09%, до 14 307,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 32,94 пункта, или 0,43%, до 7 634,22 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 84,93 
пункта, или 1,3%, до 6 619,72 пункта, като фокусът на инвеститорите е върху предстоящия днес телевизионен дебат между 
Еманюел Макрон и Марин льо Пен преди втори кръг на изборите за президент на Франция в неделя. 
Акциите на ASML поскъпнаха с 6,89%, след като нидерландската фирма, която e лидер при фотолитографски машини, 
използвани за производството на полупроводници, отчете по-добри от очакваното продажби за първото тримесечие. 
Новината подкрепи целия технологичен сектор, като индексът SX8P се повиши с 2,89%. 
Цената на книжата на Danonе скочи със 8,74%, след като френската група за хранителни продукти отчете най-бързият ръст 
на приходите от продажби от седем години насам. Приходите на компанията са се увеличили със 7,1% на годишна база 
през първото тримесечие. 
Акциите на  Heineken поскъпнаха с 4,03% на фона на рязкото покачване на продажбите на бира през първото тримесечие 
на фона на отварянето на баровете в редица страни. 
„Въпреки възобновяването на инвестициите в рискови активи, вероятно е в краткосрочен план да надделеят насрещните 
ветрове, тъй като рисковете от ескалация на войната и санкциите са изострени от по-агресивното затягане от централните 
банки и зачестилите знаци на забавяне на икономиката“, коментира Микеле Морганти от  Generali Investments. 
Акциите на Credit Suisse поевтиняха с 1,21%, след като швейцарската банка съобщи, че очаква нетна загуба за първото 
тримесечие и по-големи негативни въздействия от инвазията на Русия в Украйна. 
Цената на книжата на компанията за доставка на храна Just Eat Takeaway.com се повиши със 6,69%, след като тя заяви, че 
води преговори възможна продажба на американското си подразделение Grubhub. 
Междувременно немската статистика Destatis съобщи, че производствената инфлация в Германия се ускори през март 
2022 г. до рекордните 30,9% на годишна база заради негативните ефекти от войната в Украйна. 
Ръст в САЩ 
Водещите американски борсови индекси регистрираха повишения във вторник, докато инвеститорите следят сезона на 
корпоративните отчети и движенията на доходността по държавните ценни книжа, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 499,51 пункта, или 1,45%, до 34 911,2 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши със 70,52 пункта, или 1,61%, до 4 462,21 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 287,3 пункта, или 2,15%, до 13 619,66 пункта. 
Напоследък индексите са подложени на натиск, като S&P 500 регистрира две поредни седмични понижения. 
„И настроенията, и позиционирането на акциите са твърде мечи (песимистични) според нас“, каза Марко Коланович от 
JPMorgan в бележка до клиентите. 
Сред големите печеливши във вторник бяха компаниите от банковия сектор, след като регионалните и средните по размер 
банки представиха финансовите си отчети. Акциите на Citizens Financial поскъпнаха с 6,88%, след като приходите и 
печалбата на банката за първото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. 
Печалби регистрираха и някои компании от технологичния сектор, като цените на книжата на Microsoft и Alphabet се 
повишиха съответно с 1,70% и 1,83%. 
Печалбите за акциите идват въпреки по-нататъшното поредният ръст на доходността по американските държавни ценни 
книжа, което може да е знак, че инвеститорите не трябва да възлагат много надежди на ралито от вторник, коментира 
Андрю Смит, главен инвестиционен стратег в Delos Capital Advisors. 
Най-голямо влияние върху пазара във вторник оказаха поредните отчети на големи компании. Акциите на Johnson & 
Johnson поскъпнаха с 3,05% на фона на смесени финансови резултати за първото тримесечие. Печалбата на акция на 
компанията надмина прогнозата на анализаторите, но приходите й не отговориха на очакванията. 
Цената на книжата на Hasbro се повиши с 5,16%, след като компанията за играчки отчете по-ниска от очакваното печалба 
за последното тримесечие. Акциите на Travelers Companies и Lockheed Martin поевтиняха с 4,89% и 1,61% на фона на 
смесени финансови резултати. 
Акциите на авиопревозвачите American Airlines и United Airlines поскъпнаха с 4,66% и 4,50%, след като в администрацията 
на Джо Байдън отмени изискването за носене на маски в обществения транспорт и в самолетите. 
Трейдърите следят внимателно и пазара на облигации, след като доходността по 10-годишните американски държани 
ценни книжа достигна 2,94%. Това е най-високото ниво на показателя от 2018 г. насам. Доходността расте на фона на 
очакванията за повишаване на лихвите на Федералния резерв на САЩ. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, след като Китай 
изненада с решението си да остави без промяна основните си лихвени проценти, предаде Си Ен Би Си. 
Днес 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%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 42,98 пункта, или 1,35%, до 3 151,05 
пункта,  докато по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 34,63 пункта, или 1,71%, до 1 985,65 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng изтри 83,09 пункта от стойността си, или 0,4%, завършвайки сесията при ниво от 20 
944,67 пункта. 
Инвеститорите чакаха знаци за подкрепа от китайските власти докато страната се бори с най-лошата вълна от COVID-19 от 
началото на пандемията през 2020 г. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 232,76 пункта, или 0,86%, до 27 217,85 пункта. . 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 0,2 пункта, или 0,01%, до 2 718,69 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 4 пункта, или 0,05%, до 7 569,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,70 пункта, или 0,11%, до 636,38 пункта. BGBX40 се понижи с 0,18 пункта, или 0,12%, до 147,05 пункта. 
BGTR30 изтри 0,74 пункта от стойността си, или 0,10%, достигайки ниво от 741,92 пункта. BGREIT напредна с 0,11 пункта, 
или 0,06%, до 179,27 пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0855 долара 
Курсът на еврото днес остана на нива от над 1,08 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0855 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0830 долара. 
 
√ Spiegel: Ситуацията около Украйна може да доведе до оставката на Шолц 
Споровете за доставката на тежко въоръжение в Украйна се засилват в германското правителство, а нерешителността на 
германския канцлер Олаф Шолц може да доведе до неговата оставка, пише германското издание Spiegel. 
Лидерите на опозиционния блок на партиите ХДС/ХСС възнамеряват да внесат в Бундестага следващата седмица 
проекторезолюция за доставката на тежко въоръжение за Украйна, ако Шолц не го направи. 
В този случай позицията на канцлера ще бъде толкова разклатена, че той ще трябва да поиска вот на доверие, за да си 
осигури мнозинство в Бундестага, допълва изданието. 
Spiegel посочва още, че канцлерът е критикуван заради колебливата си позиция както от опозицията, така и от членовете 
на проправителствената коалиция. 
По-рано заместник-генералният инспектор на въоръжените сили на Германия - Маркус Лаубентал се противопостави на 
доставката на тежки оръжия за Украйна от Германия. Той обърна внимание на факта, че германските въоръжени сили се 
нуждаят от оръжейни системи, за да контролират въоръжените сили и да обучават нов военен персонал. Освен това 
бойните машини на пехотата тип Мардер все още са необходими на страната за изпълнение на различни задължения, 
включително в рамките на НАТО, отбеляза той. 
На свой ред Олаф Шолц каза, че Германия едва ли ще може да снабди Украйна с оръжия от собствените си запаси, тъй 
като са почти напълно изчерпани. Той заяви, че например няма смисъл да се изпращат германските танкове Leopard в 
Украйна, тъй като военните сили на страната не са обучени да ги използват. Вместо това оръжията трябва да продължат да 
идват от източноевропейските страни, с които украинската армия е запозната по някакъв начин, заключи той. 
 
√ Русия ще търси чрез съда замразените си авоари за 600 млрд. долара 
Русия ще оспорва по съдебен ред блокирането на 600 млрд. долара от нейните авоари – мярка, която ЕС, Великобритания 
и САЩ наложиха в началото на месеца. Това обяви Елвира Набиулина, председател на Централната банка на страната. 
„Това замразяване на златни и валутни резерви е безпрецедентно, така че ще работим по правни искове и се подготвяме 
да ги предявим“, заяви Набиулина пред Руската Дума, цитирана от ТАСС. 
Блокирането на златните и валутните резерви на толкова голяма страна е безпрецедентен акт в световен мащаб. 
Разглеждано като най-строгата икономическа санкция, наложена на страната след инвазията на Путин в Украйна, 
замразяването на активи има за цел да попречи на опитите на Москва да смекчи удара върху финансовата си система, 
коментира The Guardian. 
Русия е натрупала резерви в чуждестранна валута на стойност над 600 млрд. долара, съхранявани в долари, злато и други 
валути. Санкциите, които бяха наложени след анексирането на Крим през 2014-а, правят невъзможна намесата на 
Централната банка на валутните пазари в подкрепа на рублата. 
Набиулина не уточни кога и къде ще бъде отправен съдебния иск. Подобна заплаха бе отправена и от руския финансов 
министър Антон Силуанов по-рано този месец. 
Стойността на рублата се срина с повече от 40%, след като западните правителства за първи път наложиха мащабни 
икономически санкции. През последните седмици руската валута се завърна на нивата отпреди военната инвазия в 
Украйна, след строгия капиталов контрол и повишаването на лихвените проценти, въведени от Руската централна банка.  
 
√ Си Дзинпин предупреди, че едностранните санкции не работят 
Китай е против налагането на едностранни санкции и „юрисдикцията с дълга ръка“. Това заяви в реч в четвъртък китайският 
президент Си Дзинпин, без директно да споменава западните санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна, предаде 
Ройтерс. 
Китай многократно критикува западните санкции, включително тези срещу Русия, но също така внимава да не предоставя 
помощ на Москва, която може да доведе до налагане на санкции срещу Пекин. 
Във видеообръщение към ежегодния Форум за Азия в Боао на южния китайски остров Хайнан Си предупреди, че 
икономическото „разделяне“ и тактиките за оказване на натиск, като например чрез прекъсване на веригите за доставки, 
няма да проработи. 
„Трябва да поддържаме принципа на неделимост на сигурността, да изграждаме балансирана, ефективна и устойчива 
архитектура на сигурността и да се противопоставяме на изграждането на национална сигурност на основата на 
несигурността в други страни“, коментира той. 
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Китай и Русия стават все по-близки и Пекин отказва да осъди нахлуването на Русия в Украйна, което Москва нарича 
„специална операция“. Китай обвинява за разширяването на НАТО на изток за кризата в Украйна 
Си каза, че са необходими усилия за стабилизиране на глобалните вериги за доставки, но също така посочи, че китайската 
икономика е устойчива и че дългосрочна тенденция за нейното развитие не се е променила. 
Икономиката на Китай е изправена пред предизвикателства на фона на разпространението на COVID-19 в страната, 
особено в икономическия център Шанхай. Си не спомена кризата с COVID-19 в Китай по време на своята реч. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на продължаващата волатилна търговия 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като по-рано тази седмица пазарите бяха разтърсени 
от загуби на доставки от Либия и тревожни перспективи за търсенето, тъй като Международният валутен фонд понижи 
прогнозите си за глобален растеж, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,58 долара, или 1,48%, до 108,4 долара за барел, възстановявайки 
се от загубите от предходния ден. Цената на американския лек суров петрол WTI с повиши с 1,38 долара, или 1,35%, до 
103,6 долара за барел. 
Анализатори твърдят, че пазарната нестабилност вероятно скоро ще се увеличи отново, тъй като Европейският съюз все 
още обмисля забрана за вноса на руски петрол заради инвазията в Украйна, която Москва нарича „специална военна 
операция“. 
„Петролът и енергийните пазари като цяло са изправени пред много големи проблеми, за да останат тихи за дълго“, каза 
анализаторът от Commonwealth Bank Тобин Гори. 
Либия, която е член на ОПЕК, заяви в сряда, че губи повече от 550 000 барела на ден добив поради блокади на големи 
находища и експортни терминали. 
Перспективите за търсене в Китай продължават да тежат върху пазара, докато най-големият вносител на петрол в света 
бавно облекчава строгите ограничения срещу разпространението на COVID-19, които засегнаха производствената дейност 
и глобалните вериги за доставки. 
Международният валутен фонд акцентира върху рисковете в Китай, когато намали прогнозата си за глобален 
икономически растеж с почти пълен процентен пункт във вторник. 
Въпреки това петролният пазар остава напрегнат, тъй като Организацията на износителките на петрол (ОПЕК) и нейните 
съюзници, начело с Русия, известно общо като ОПЕК+, изпитват трудности да изпълнят целите си за производство, а 
запасите от суров петрол в САЩ намаляха рязко през седмицата, приключила на 15 април. 
 
Investor.bg  
 
√ Политическото разделение вече е патриоти-глобалисти, а не ляво-дясно 
Национализмът сега движи френската политика, както стана в САЩ и Великобритания  
Франция даде на света концепциите за лявото и дясното в политиката. Сега Франция е водеща в заличаването на това 
разделение и замяната му с нова политика, в която двата доминиращи лагера са националисти и интернационалисти, пише 
Гидиън Рахмън за Financial Times. 
Разделението ляво-дясно води началото си от Френската революция от 1789 г., когато поддръжниците на кралското вето 
са стоели отдясно в Народното събрание, а противниците му - отляво. През следващите два века лявото и дясното се 
превръщат в централното философско разделение в западната политика. 
Но на първия тур на президентските избори във Франция на 10 април традиционните дясноцентристки и лявоцентристки 
партии се сринаха. Ан Идалго, кандидатът на Социалистическата партия, получи едва 1,8 процента, а Валери Пекрес, 
кандидатът на дясноцентристките републиканци – само 4,8 процента. Жан-Люк Меланшон, крайнолевият кандидат, 
получи 22 процента от гласовете, но все пак беше елиминиран. 
Балотажът на 24 април ще бъде между президентът Еманюел Макрон и Марин льо Пен, кандидати, които настояват, че 
дните на разделението ляво-дясно в политиката са приключили. 
Въпреки че Льо Пен обикновено се представя като крайнодесен кандидат, тя отхвърля това, настоявайки, че: „Няма повече 
ляво и дясно. Истинското разделение е между патриотите и глобалистите.“ Макрон също отдавна твърди, че не е „нито 
десен, нито ляв“. Както споделя пред своя биограф Софи Педър: „Новото политическо разделение е между тези, които се 
страхуват от глобализацията, и тези, които гледат на нея като възможност“. 
За Льо Пен „глобалист“ е мръсна дума. На пресконференция в Париж миналата седмица я чух да се присмива на Макрон, 
че „говори глобалистки“. В реч в Авиньон на следващия ден тя обвини глобалистите, че третират французите като 
потребители без корени, а не като граждани, привързани към тяхната култура и език. 
Този вид реторика сега е запазена марка на националистическата десница по целия свят. Влиятелни политически 
теоретици в путинова Русия – като Александър Дугин и Константин Малофеев – често заклеймяват „глобализма“ като 
заговор срещу руската нация и култура. 
Сегашната позиция на Льо Пен също така силно напомня на Доналд Тръмп, който като президент на САЩ заяви пред ООН, 
че „Бъдещето не принадлежи на глобалистите. Бъдещето принадлежи на патриотите." 
Политиката, структурирана около разграничението между „глобалисти“ и „патриоти“, заличава традиционните 
разделителни линии ляво-дясно. Макрон зае позиции по някои социални въпроси, които традиционно биха се считали за 
леви, като правата на гейовете, но усилията му за дерегулация на икономиката и намаляване на данъците биха се харесали 
на консерваторите на Рейгън. В контраст, Льо Пен заема твърди десни позиции по въпроси като имиграцията и ляво 
звучащи такива по икономически въпроси. 
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Най-ясната разделителна линия между двамата кандидати не е ляво-дясно, а национализъм-интернационализъм. Макрон 
е страстен привърженик на по-дълбоката европейска интеграция. Льо Пен иска да разплете сегашния ЕС и да го превърне 
в Европа на националните държави. 
Подобно разпадане на традиционната ос дясно-ляво се случи в САЩ и Великобритания. Преди Тръмп републиканците бяха 
партията на свободната търговия, глобализацията и ястребовата външна политика - каузи, свързани с дясното. Но неговият 
национализъм от вида „Америка на първо място“ отклони републиканците в посока протекционизъм и изолационизъм, 
оставяйки за крилото на Байдън в Демократическата партия ролята на пазител на традиционните интернационалистически 
позиции по отношение на външната политика и търговията. 
Брекзит също преструктурира британската политика около оста национализъм-интернационализъм. Тази промяна беше 
замъглена от слогана на привържениците на излизането от ЕС „Глобална Великобритания“. Но реалността се оказа по-
строг граничен контрол и намаляване на международната търговия. 
Много поддръжници на напускането бяха привлечени от този лозунг не защото са интернационалисти, а защото той 
символизираше национално величие. Аргументът беше, че Великобритания е твърде значима в глобален план, за да бъде 
ограничена от членството в ЕС. 
Льо Пен има подобна визия за Франция. В своята голяма външнополитическа реч в Париж миналата седмица тя настоя, че 
Франция е една от големите световни сили с глобални обхват и съдба. Подобно на брекзитърите нейната визия за глобална 
Франция всъщност е форма на националистическо тупане в гърдите. 
Една от основните опасности от разпространението на този вид политика по света е, че тя увеличава шансовете за 
международен конфликт. „Глобалистите“, на които Льо Пен и Тръмп обичат да се подиграват, по принцип не са хора без 
корени или патриотизъм. Но те са по-склонни да вярват в необходимостта от международно сътрудничество за 
насърчаване на мира и просперитета и за управление на глобалните проблеми. 
Националистите на теория могат да приемат необходимостта от международно сътрудничество по въпроси като 
изменението на климата или търговията. На практика обаче те са склонни да гледат на международните споразумения 
като на предателство към нацията или като продукт на някакъв глобалистки заговор. 
Политиката на Льо Пен, Тръмп или Путин – подозрителна към чужденците и обсебена от възстановяването на 
националното величие – твърде често може да води до конфликти. Както един балкански анализатор веднъж ми се 
пошегува: „Проблемът с нашия регион е, че има твърде много велики държави: Велика Сърбия, Велика Албания, Велика 
Хърватия. Но резултатите не са толкова велики.” Възходът на националистическата политика по света рискува да повтори 
този мрачен модел в глобален мащаб. 
 
√ Нарастващите загуби от войната предизвикват тих смут в Кремъл 
Някои представители на елита се опасяват, че инвазията е била катастрофална грешка, но твърдят, че руският 
президент няма да отстъпи  
Почти осем седмици след началото на наредената от Владимир Путин инвазия в Украйна и на фона на нарастващите 
военни загуби и безпрецедентната международна изолация на Русия малък, но нарастващ брой висшестоящи служители 
в Кремъл тихо поставят под въпрос решението му да започне войната. 
Все още обаче критиците по върховете на властта са ограничени на брой и са разпределени между високи постове в 
правителството и държавния бизнес. Инвазията е била катастрофална грешка, която ще върне страната назад с години, 
твърдят десет души, пряко запознати със ситуацията, на които се позовава в анализа си Bloomberg. Те са говорили с 
журналисти от агенцията при условие за анонимност, тъй като се страхуват от отмъщение. 
Засега те не виждат никакъв шанс руският президент да промени курса си, нито пък перспектива за каквото и да било 
предизвикателство срещу него у дома. Все повече разчитайки на стесняващия се кръг от твърдолинейни съветници, Путин 
отхвърля опитите на други официални лица да го предупредят за разрушителната икономическа и политическа цена, 
казват те. 
Някои от тях заявиха, че все повече споделят опасенията на служители на американското разузнаване, че Путин може да 
прибегне до ограничено използване на ядрени оръжия, ако кампанията, която смята за своя историческа мисия, се окаже 
неуспешна. 
Със сигурност голяма част от руския елит подкрепя силно войната на Путин, а много вътрешни хора и публично, и в лични 
разговори приемат наратива на Кремъл, че конфликтът със Запада е неизбежен и че икономиката ще се адаптира към 
мащабните санкции, наложени от САЩ и техните съюзници. И обществената подкрепа остава силна, тъй като 
първоначалният шок и смущенията от санкциите отстъпиха място на един вид сюрреалистична стабилност в Русия. 
Въпреки това все повече високопоставени служители вярват, че ангажиментът на Путин да продължи инвазията ще обрече 
Русия на години на изолация и засилено напрежение, което ще доведе до осакатяване на икономиката ѝ, компрометиране 
на сигурността ѝ и намаляване на глобалното ѝ влияние. Няколко бизнес магнати направиха завоалирани изявления, в 
които поставиха под въпрос стратегията на Кремъл, но много влиятелни играчи се страхуват да изразят публично 
опасенията си заради все по-широкото потискане на инакомислието. 
Скептиците са били изненадани от бързината и обхвата на реакцията на САЩ и техните съюзници, след като санкциите 
замразиха половината от резервите на централната банка на стойност 640 млрд. долара, а чуждестранните компании се 
отказаха от десетилетни инвестиции и прекратиха дейността си почти от днес за утре. В същото време военната подкрепа 
за Киев постоянно се разширява, което помага на силите му да притъпят руското настъпление. 
Високопоставени служители са се опитали да обяснят на президента, че икономическото въздействие на санкциите ще 
бъде опустошително и ще заличи двете десетилетия на растеж и по-висок жизнен стандарт, които Путин осигури по време 
на мандатите си, твърдят запознати със ситуацията. 
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Путин е отхвърлил предупрежденията, заявявайки, че макар че Русия може да плати огромна цена, Западът не ѝ е оставил 
друга алтернатива, освен да води война. Публично Путин казва, че „икономическият блицкриг" на Запада се е провалил и 
икономиката ще се адаптира. 
Президентът остава уверен, че обществеността е зад него, а руснаците са готови да понесат години на жертви в името на 
визията му за национално величие. С помощта на строгия контрол върху капитала рублата възстанови по-голямата част от 
първоначалните си загуби и макар че инфлацията се ускори, засега икономическите сътресения остават сравнително 
ограничени. 
Путин е твърдо решен да продължи борбата, въпреки че Кремъл трябваше да посмали амбициите си за бързо и мащабно 
превземане на голяма част от страната до изтощителна битка за района на Донбас в източната част на Украйна. Ако се 
задоволи с по-малко, Русия ще бъде безнадеждно уязвима и слаба пред заплахата, която представляват САЩ и техните 
съюзници, смята още президентът.  
Двама източници на Bloomberg твърдят, че в седмиците след началото на инвазията кръгът от съветници и контакти на 
Путин се е стеснил още повече от ограничената група хардлайнери, с които той редовно се консултираше преди това. 
Решението за инвазия е взето от Путин и само шепа ястреби, включително министъра на отбраната Сергей Шойгу, 
началника на Генералния щаб Валерий Герасимов и Николай Патрушев, секретар на Съвета за сигурност на Русия, казват 
тези източници. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на молбата на Bloomberg за коментар. Външният министър Сергей 
Лавров не е дал директен отговор на многократните въпроси дали Русия може да използва ядрено оръжие в Украйна в 
интервю, публикувано във вторник. 
Критиците не виждат признаци, че Путин все още е готов да обмисли съкращаване на операцията предвид загубите или 
да направи сериозни отстъпки, необходими за постигане на примирие. Като се има предвид пълното му господство в 
политическата система на Русия, алтернативните възгледи намират почва само в частния живот, но не и в официалния.  
Ограничената информация също е допринесла за грешната преценка на Кремъл в първите дни на офанзивата, който е 
заложил на по-широка подкрепа сред украинските войски и официални лица, както и на по-бърз военен напредък, твърдят 
запознати. 
Руският лидер също така е подценил украинския си колега, като първоначално го е възприел като слаб лидер. 
Милиардерът Роман Абрамович, който помага за посредничеството в неуспешните засега мирни преговори, се е опитвал 
да разколебае Путин в убеждението му, че украинският президент Володимир Зеленски, бивш комедиен актьор, ще избяга 
от страната след началото на инвазията. 
Според Андрей Солдатов, експерт по темата за руските служби за сигурност, в рамките на Федералната служба за сигурност 
(основния наследник на КГБ) разочарованието от досегашния неуспех на инвазията нараства. Според запознати други 
служители там са очаквали, че боевете ще продължат не повече от няколко седмици. 
Досега само един висш служител е скъсал публично с Кремъл заради инвазията: Анатолий Чубайс, непопулярният архитект 
на приватизацията през 90-те години на миналия век и пратеник на Кремъл по въпросите на климата. Той напусна страната, 
а Путин го отстрани от поста му. 
На други, които искаха да напуснат, включително на шефа на централната банка Елвира Набиулина, е било казано, че 
трябва да останат, за да помогнат за преодоляването на икономическите последици, твърдят запознати. Някои по-
нископоставени служители са поискали да бъдат преместени на работа, която не е свързана с разработването на политики, 
казаха хората. 
А високопоставени служители са заклеймили напусналите страната като "предатели". 
Някои от бизнес магнатите, на много от които са конфискувани яхти, имоти и други активи по силата на санкциите, 
наложени от САЩ и техните съюзници, критикуваха войната, без обаче да споменават Путин. 
Металургичният магнат Олег Дерипаска нарече войната „лудост" в края на март, като заяви, че тя е можела да приключи 
„преди три седмици чрез разумни преговори". Той предупреди, че боевете могат да продължат „още няколко години". 
Но в същото време някои представители на елита настояват за още по-твърда позиция. След като говорителят на Кремъл 
Дмитрий Песков защити известен телевизионен водещ, напуснал страната в дните след инвазията, чеченският силовак 
Рамзан Кадиров, чиито войски се сражават в Украйна, го упрекна в недостатъчен патриотизъм. 
„Путин изгради режима си главно върху подклаждането на обществена подкрепа, което му даде възможност да 
контролира елита", казва Татяна Станоева от консултантската компания R.Politik. „Няма място за разногласия или дискусии, 
всички трябва просто да се съгласяват и да изпълняват заповедите на президента и докато Путин държи ситуацията под 
контрол, хората ще го следват“, убедена е тя. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите сметки – между коалиционните въпроси и електоралните нагласи. Анализът на Андрей Райчев и 
Стойчо Стойчев 

- Битките на националния омбудсман – за законодателните промени и социалните решения. Как ще се удължат 
ТЕЛК решенията, изтекли след 1 април - гост Диана Ковачева 

- Парламентарни страсти – за диалога, решенията и спорните въпроси - един от мандатоносителите на 
"Продължаваме промяната" – депутатът Константин Бачийски 

- Политическата заявка на новата партия –лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова 
- На Велики Четвъртък – за символиката и традицията на най-важния ден от Страстната седмица 
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√ Предстоящи събития в страната на 21 април 2022 г.  
София 

- От 11.00 часа в Сити Марк Арт Център (бул. Янко Сакъзов №30) президентът Румен Радев ще участва в 
тържественото отбелязване на празника на район „Оборище“ в столицата. Държавният глава ще отправи 
приветствие към гражданите и гостите на събитието. Румен Радев ще бъде придружаван от съпругата си Десислава 
Радева. 

- От 11:00 часа, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще връчи четири сертификата за инвестиции, 
издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). На брифинга ще присъстват зам.-министърът 
на иновациите и растежа Десислава Бонева и новият изпълнителен директор на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ) Богдан Богданов. Събитието ще се проведе на адрес: ул. „Леге“ 2-4. 

- От 9.00 часа ще се проведе протест пред Столична община, на ул. Московска“ №33, срещу повторното разглеждане 
от СОС на решенията за издигането на украинското знаме на сградата на СО и именуването на пространства на 
„Героите на Украйна“ и „Борис Немцов“, които областният управител на София град отмени като 
незаконосъобразни. Протестът се организира от Градския съвет на БСП – София съвместно с Национално движение 
„Хан Кубрат“ и други патриотични организации. 

- От 11:30 ч. в Европейски кът на Народното събрание ще бъде открита фотоизложбата "Стоп на агресията на Русия 
срещу Украйна". Сред официалните гости ще бъдат министърът на външните работи на Украйна г-н Дмитро Кулеба, 
депутатът от Върховната Рада на Украйна Антон Киссе, Н.Пр. г-н Виталий Москаленко, посланик на Украйна в 
България, вицепремиерът по ефективно управление г-жа Калина Константинова, посланици на редица държави в 
България, представители на украинското посолство в България, народни представители на „Демократична 
България“ и общественици.  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа с ритуал по полагане на цветя в Благоевград ще бъдат отбелязани 171 години от рождението на 
Георги Измирлиев – Македончето. Събитието ще се на площад „Г. Измирлиев“ пред бюст-паметника на великия 
български революционер и общественик. 

- От 11.45 часа в зала „ 22 септември“ в община Благоевград ще се проведе среща на тема „Безопасен интернет“, 
съвместно с г-н Явор Колев от Застрахователна компания „Лев Инс“ с ученици от II ОУ “Димитър Благоев“. Срещата 
е част от кампанията „Пази детето в интернет“ на ЗК „Лев Инс“. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Детски отдел на Градска Библиотека ще се проведе „Великден-шарен и цветен”- творческа 
работилница с учениците от III а клас на СУ „Д. Благоев”. 

- От 14.00 часа в двора на Дневен център за деца с увреждания ще се проведе празничен великденски концерт с 
участието на Детски хор „Дъга”, диригент Олимпия Ангелова, корепетитор Бисера Друмева, деца от танцовите 
форми и от музикалните класове в Школата по изкуства „Стефка Филипова” към Читалището. 

- От 16.00 часа в Дом за стари хора „Мария Луиза” ще се проведе празничен великденски концерт с участието на 
Детски хор „Дъга”, диригент Олимпия Ангелова, корепетитор Бисера Друмева, деца от танцовите форми и от 
музикалните класове в Школата по изкуства „Стефка Филипова” към Читалището. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа на Учебен полигон „Ново село“ ще се проведат демонстрации на способности на многонационалната 
бойна група, на която нашата страна е домакин. В демонстрациите ще участват военнослужещи от състава на 42 
механизиран батальон от българските Сухопътни войски и механизираната рота „Страйкър“ от Сухопътните войски 
на САЩ. 

***  
Търговище. 

- От 17.00 часа на сцената пред Общината на площад „Свобода“ е организиран „Великденски поздрав“ към 
жителите на Търговище ще представи Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“ 

 *** 
Сливен. 

- 17.30 часа на сцената на зала „Сливен“ ще се състои великденски концерт на Детско-юношески фолклорен 
ансамбъл „Тракийче“ при Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс  

*** 
Шумен. 

- От 17.00 часа в НЧ "Добри Войников - 1856" ще гостува писателката Йова Станкова, потомка на Йовковия род, 
авторка на романите "Галерия от светове" и "Затворен в теб".  

*** 
Хасково. 

- От 14.00 часа ще бъде направена официалната Първа копка на Ритейл парк „Хасково“. Събитието ще се проведе 
на терена на бъдещия модерен търговски комплекс, на ъгъла на бул. “Раковски“ и ул. “Дунав“. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Одрин се премести в Момчилград, Ниш в Сливница 
в. Труд - Убиецът на Милен Цветков отървава поне три години 
в. Телеграф - Руски хакери с 86 000 атаки у нас 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Производители: Хляб, плодове и зеленчуци надолу с 20%, ако няма ДДС 
в. 24 часа - "Техническа помощ" за Киев - само за защита. Който не ни съдейства, помага на Русия да убива, обяви Кулеба 
в. Труд - Пътищарите обещават спокоен Великден 
в. Труд - Властите реагирали късно по казуса с кораба "Царевна" 
в. Телеграф - Отпушиха парите към пътните фирми 
в. Телеграф - Министърът на туризма: Програмата за настаняване на бежанци до края на май  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет: Каузите ми за София са различни? Не съм в 
политиката, за да бъда поредното клише 
в. Труд - Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", пред "Труд": България трябва да бъде преоснована 
в. Телеграф - Александър Дунчев, депутат от ПП: Докладът за схемите в горите е в ДАНС 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Възраждане" и "Атака" - рожби на един баща и различни майки 
в. Труд - Завършилите съветски военни академии днес са най-големите натовци 
в. Телеграф - Порочното зачатие ражда инфлация 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

