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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Еврокомисарят по разширяването на ЕС пристига на посещение в България 
Оливер Вархеи - еврокомисарят по разширяването на Европейския съюз, пристига на посещение у нас. 
Предстоят срещи с президента Румен Радев, премиера Кирил Петков и външния министър Теодора Генчовска. 
Оливер Вархеи ще участва и във форума "Европейски съюз среща Балканите". 
Заедно с лидери на Евросъюза, външни министри, високопоставени личности и политици ще обсъдят стъпките към 
засилване на регионалното сътрудничество и интеграцията в Европейския съюз. 
Войната в Украйна и преодоляването на последствията ѝ също са тема на форума, на който домакин е София. 
 
√ Атанас Пеканов: Мерките срещу високите цени трябва да са насочени към най-уязвимите хора 
Мерките срещу високите цени трябва да са насочени към най-уязвимите слоеве от обществото, заяви в "Денят започва" 
бившият служебен вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Проблемът е, че в България 
няма достатъчно добра социална система, която да таргетира хората, които се нуждаят от социални помощи. Според него 
въвеждането на таван на цените като всеобхватна мярка, не би проработило, а диференцираното ДДС трябва да важи само 
за определени групи стоки. 
В "Денят започва" Пеканов призова властите да продължат с политиката по увеличаване на доходите и да не замразяват 
минималната работна заплата. Ако увеличението на възнагражденията обаче, компенсира изцяло инфлацията, предстои 
нов рунд на покачване на цените, защото производителите ще прехвърлят повишените си разходи върху стойността на 
продукцията си, предупреди той. 
По думите му през втората половина на годината се очаква ЕЦБ да започне да вдига лихвените си проценти, което ще 
доведе до постепенно повишаване на лихвите на частните банки, намаляване на кредитите и повишаване на 
безработицата. Това обаче е единственият инструмент за намаляване на инфлацията, поясни той. 
Основният фактор, на който се дължи повишаването на цените в Европа, е геополитическата ситуация, която предизвика 
повишаване на горивата и газа и проблеми с доставките, изтъкна той. 
Според Атанас Пеканов би било добре новият гуверньор на БНБ да бъде изслушван на определен период от  време в 
Народното събрание, за да споделя пред депутатите очакванията си за развитието на икономиката и финансовата ситуация 
в близко бъдеще. 
Бившият служебен вицепремиер призова депутатите да започнат да изпълняват реформите, заложени в Плана за 
възстановяване и устойчивост, за да може да започнат и плащанията по него. Той приветства планирания преход към 
зелена енергия. Той би оскъпил енергоносителите в краткосрочен план, но в дългосрочен ще доведе до енергийна 
независимост, от която и България, и Европа се нуждаят. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Недостиг от над 30 000 медицински сестри, 32% от работещите са над 65 години 
По данни на съсловната организация у нас не достигат над 30 000 медицински сестри. Към момента в страната работят 22 
300 сестри, като 32% от тях са на възраст над 65 години. В детски градини, ясли и училища работят около 7500 медицински 
сестри. 42% от тях са пенсионери, а средната възраст на останалите е 58 години. В много общини трудно успяват да намерят 
сестри за яслените групи. Затова от здравното министерство предлагат освен сестри и акушерки в детските градини и ясли 
да могат да работят фелдшери и лекарски асистенти. 
Стойка Димова е сред малкото директори в София, които за момента не търсят медицински сестри. В яслата, която 
управлява работят 8 сестри. Половината са в пенсионна и предпенсионна възраст. 
"Хората са много отговорни, с натрупан опит и добре се справят със служебните си задължения. Предполагаме,че до 
няколко години ше се наложи да си търся и аз кадри", заяви Стойка Димова - директор на 56 СДЯ "Калина". 
Заплатите на сестрите в училищното и детско здравеопазване зависят от общинските власти. 
"Там, където общинските власти осъзнават важността на тези специалисти, има договорени заплати между 1000 
и 1100 лева. Не навсякъде, разбира се", каза Милка Васлева - председател на БАПЗГ. 
В Столичните яслени групи не достигат над 100 медицински сестри. От общината искат здравното министерство да разреши 
и педагози да се грижат за децата до 3-годишна възраст. 

https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-merkite-sreshtu-visokite-ceni-tryabva-da-sa-nasocheni-kam-nai-uyazvimite-hora-1192783news.html
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"Спешните, неотложните състояния при децата настъпват много бързо. Имали сме животозастрашаващи 
ситуации. Не са често, но според мен е належащо здравни работници да работят в яслените групи", каза Стойка 
Димова - директор на 56 СДЯ "Калина". 
От здравното министерство предлагат в яслите и детските градини да могат да работят фелдшери и лекарски асистенти. 
"Няма как да вършим нещо, което е една стона от това, което можем. И не бива да бъде така", заяви Вили Батакчиева 
- фелдшер ЦСМП-Пловдив. 
"Абсурд. Фелдшерите са една професия, която като наименование и възрастова характеристика лека полека отмира", каза 
Киро Аргиров - фелдшер в ЦСМП-Пловдив. 
У нас фелдшерите са около 1900. Средната им възраст е 59 години. Лекарските асистенти са само 61 и са на средна възраст 
33 години. 
"Друг е въпросът къде ще бъдат те по-полезни за обществото. В яслите или в спешната помощ. Там също има 
критичен недостиг", коментира Милка Василева - председател на БАПЗГ. 
Дали фелдшерите ще могат да работят в яслите? Решението на здравното министерство се очаква след края на 
общественото обсъждане, което приключва на 7 май. 
 
√ До края на май започва планов ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй" 
На 24 април, неделя, пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” бе спрян за планов годишен ремонт. 
Изключването на турбогенератора на блока от електроенергийната система на страната е координирано с 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 
В атомната централа е създадена необходимата организация на работа, като своевременно са осигурени подготвени 
екипи, достатъчно количество резервни части и всички други ресурси, които да обезпечат успешното изпълнение на 
дейностите. 
Ремонтната програма, която предстои да бъде изпълнена, включва профилактика, превантивно техническо обслужване и 
ремонт на оборудването и системите на пети блок, както и изпитания, специализирани инспекции и проверки. 
По време на престоя ще продължи изпълнението на мерки, насочени към осигуряване на надеждната и безопасна работа 
на съоръженията в периода на дългосрочната експлоатация. 
Реакторът на блока ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за предстоящата 29-а горивна кампания. 
Предвижда се плановият годишен ремонт на пети блок да продължи до края на месец май. 
 
√ Левоцентристкото "Движение Свобода" печели парламентарните избори в Словения 
В Словения левоцентристкото "Движение Свобода" спечели парламентарните избори. 
За партията на смятания за един от най-успешните мениджъри в страната - Роберт Голоб - са гласували над 34,5 процента 
от избирателите. 
Дълги години Голоб оглавяваше енергийната компания на Словения. В предизборната кампания той обеща ако стане 
премиер да сложи край на енергийната зависимост с Русия. 
На второ място се нарежда Словенската демократическа партия на премиера Янез Янша. 
 
√ Посланикът на САЩ в Гърция става помощник държавен секретар по енергийните ресурси 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви намерението си да номинира Джефри Паят, посланик в Гърция, за помощник-
държавен секретар по енергийните ресурси. 
Паят е посланик в Гърция от 2016 г. В информацията на Белия дом се казва, че "Джефри Паят е дипломат от кариерата", 
който е бил посланик на САЩ в Украйна и е бил заместник-помощник на държавния секретар в Бюрото по въпросите на 
Южна и Централна Азия. Преди това е бил заместник-ръководител на мисията на САЩ в Международната агенция за 
атомна енергия и международните организации във Виена, Австрия. 
Работил е и в посолството на САЩ в Индия, като заместник-ръководител на мисията и политически съветник. Паят е 
работил като икономически служител в Генералното консулство на САЩ в Хонконг и в Генералното консулство на САЩ в 
Лахор, Пакистан. 
След постъпването си на дипломатическа служба през 1989 г. Паят е работил и като директор за Латинска Америка в Съвета 
за национална сигурност, като специален помощник в кабинета на заместник-държавния секретар, в Бюрото по 
междуамерикански въпроси, както и в посолството на САЩ в Ню Делхи, Индия, и в посолството на САЩ в Тегусигалпа, 
Хондурас. 
Помощник-държавният секретар по енергийните ресурси ръководи Бюрото за енергийни ресурси в Държавния 
департамент на Съединените американски щати, като подпомага усилията на външнополитическото ведомство за 
насърчаване на международната енергийна сигурност. Заемащият длъжността е подчинен на заместник-държавния 
секретар по въпросите на икономическия растеж, енергетиката и околната среда, понастоящем се ръководи от Хосе У. 
Фернандес. 
Джефри Паят се счита за близък до Виктория Нюланд. 
 
БНР 
 
√ Коалиционен съвет обсъжда изпращането на военна помощ за Украйна 
Управляващите се събират на коалиционен съвет в опит да постигнат съгласие по темата за изпращане на военна помощ 
за Украйна. 
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До срещата на лидерите на четирите формации в управляващата коалиция се стигна, след като инициаторът ѝ - 
съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов обяви, че отменя поканата си, тъй като проектът за 
изпращане на военна помощ ще бъде вкаран като точка за гласуване в пленарна зала още в първия работен ден на 
парламента след великденската ваканция. 
"Тази точка ще влезне в парламента и всяка политическа сила ще трябва да заеме позиция с "да" или "не" – няма да може 
повече с общи приказки да се минава покрай тази тема. Оттам нататък всеки политически играч ще си прецени как да 
действа", каза Иванов пред БНР. 
Вчера премиерът Кирил Петков обяви във Фейсбук, че ще продължи да работи за единна позиция на България, но до 
постигане на политически консенсус открива публична кампания за набиране на средства за закупуване на боеприпаси. 
Неговият призив е всеки български гражданин да дари като него по една заплата. 
Ще бъде обсъдено и планираното за сряда посещение на българска делегация в Киев. Преди това на Изпълнително бюро 
от БСП ще решават дали да изпратят свой представител. Засега само социалистите са против изпращане на военна помощ.  
 
√ Министърът на отбраната участва в дискусия за Украйна в US базата "Рамщайн" 
Министърът на отбраната Драгомир Заков ще участва в дискусия за Украйна в американската база "Рамщайн" в Германия 
по покана на американския си колега Лойд Остин. 
По предварителна информация се очаква да бъдат обсъдени нуждите на Украйна в сферата на отбраната и как да се 
гарантират сигурността и суверенитетът на страната в дългосрочен план. 
Участието в разговорите на българския министър идва ден преди планираното за сряда посещение на българска делегация 
в Киев, в рамките на което се очаква да бъде предоставена помощта от каски и бронежилетки и да се обсъдят реалните 
нужди на украинските власти. 
 
√ Еврокомисарят за разширяването обсъжда у нас евроинтеграцията на Западните Балкани 
Еврокомисарят по въпросите на разширяването Оливер Вархеи ще бъде на посещение в България. В София той ще участва 
във форум на тема "Европейският съюз среща Балканите". В рамките на визитата си у нас Вархеи ще се срещне с президента 
Румен Радев, с премиера Кирил Петков и с министъра на външните работи Теодора Генчовска. 
Очаква се еврокомисарят да обсъди с властите в София европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Това 
беше водеща тема и при посещението му в София в края на март.  
В интервю за Нова телевизия премиерът Кирил Петков вече отрече да е договорено България да вдигне ветото за начало 
на преговори за еврочленство на Скопие до юни месец: 
„Всичките тези опорки - Кирил Петков иска нещо самостоятелно. Не, нищо няма да се направи без да има гласуване в 
парламента и широк обществен дебат, но дебатът трябва да е истински. Дългосрочната стратегия на България 
задължително трябва да бъде Република Северна Македония да е част от ЕС. Другото нещо, което е важно за нас, са 
правата на българите в Македония“. 
В края на март на среща с Оливер Вархеи в София президентът Румен Радев заяви, че само реален напредък в диалога с 
България и изпълнението на Копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз могат да придвижат напред 
процеса на европейска интеграция за югозападната ни съседка. 
София очаква конкретни стъпки от Скопие при предоставянето на конституционни гаранции за реалното спазване на 
правата на македонските българи, преустановяване на езика на омразата към България и българите, както и съхраняване 
на българското културно и историческо наследство на територията на Република Северна Македония.  
"Крайно време е антибългарската идеология, която се вихри в Република Северна Македония (РСМ) и явно съзнателно 
трови нашите отношения и съзнателно подрива пътя на РСМ към ЕС, да остане в миналото“, заяви президентът Румен 
Радев преди дни след като президентът и премиерът на Република Северна Македония се изказаха негативно за 
откриването на български културен център в Битоля на името на Иван Михайлов. 
 
√ Над 94 хиляди украински граждани са в България 
Над 94 хиляди и 300 украински граждани се намират в момента на територията на страната ни, над 84 хиляди от тях имат 
статут на временна закрила.  
Данните от единния портал „България за Украйна“ сочат, че настанените в хотели са 51 хиляди и 300. От 2 ри май 
посолството на Украйна в България започва записване на хора, които желаят да им бъде издаден биометричен паспорт.  
До един или два месеца трябва да се реши проблемът с издаването на пасавани за тези, които желаят да се завърнат в 
родината си, като се премахнат и таксите за издаване. Издаването на пасавани  на украинците в момента е затруднено 
заради логистиката и евакуирането на предприятието, което печата документа.  
 
√ До 20 май земеделците кандидатстват за подпомагане за "Covid щети" 
До 20 май земеделските стопани могат да кандидатстват за получаване на подпомагане заради щети, причинени от Covid 
пандемията.  Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие. Бюджетът е 143,5 милиона. 
Животновъдите ще получат 79 милиона от общия бюджет. Останалите пари са за производителите на плодове, зеленчуци 
и маслодайни рози. 
Ясни са и ставките за отделните животни и култури. Най-голяма е финансовата помощ за месодайните крави по 
селекционен контрол - за тях стопаните ще получат по 198 лева на глава. Подпомагането за овцете е най-малко - 21 лева 
на глава. 
Пчеларите ще получат по 13 лева на пчелно семейство. В растениевъдството най-сериозна е помощта за оранжерийното 
производство на домати, пипер и краставици в отопляеми оранжерии - по 12 233 лева на хектар. 
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Виненото грозде и оризът получават най-малка помощ - по 200 лева на хектар. 
След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай че остане ресурс, той ще бъде 
преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, 
определената сума ще бъде редуцирана. От фонд "Земеделие" се ангажират Covid подкрепата да бъде платена до 15 юни. 
 
√ Балнеологията – забравената и подценена възможност 
Българска асоциация за термално наследство (БАТН) се бори за минералното богатство в страната 
Докато за поредна година се питаме как ще спасим туристическия сезон и дали туристи ще дойдат на презастроеното ни 
Черноморие, за поредна година богатите възможности на балнеологията и като туризъм, и като лечение и профилактика, 
се загърбват. 
Всички знаем, че България е богата на минерални води с лечебна стойност, същевременно из цялата страна ценни сгради 
се рушат, а водата изтича в канала. 
В София и околностите ѝ например има около 40 извора. Дебитът само на Централна минерална баня е 12 литра в секунда. 
Това прави милион литра на денонощие. Всеки ден ние изхвърляме един милион литра вода в канала. 
Същевременно програмите за развитие предлагат за всяка една от софийските бани да бъдат нещо различно от това. 
Проектите винаги са баните да бъдат превърнати в нещо друго и винаги се намират пари за нещото друго, не и за 
запазването им като бани. 
Така се пилее ценен ресурс и се изпуска възможност за превенция и профилактика на редица заболявания. 
Из страната вместо да се финансират общините, за да развиват програми за превенция и профилактика, при 
разпределението, голяма част от водата се отклонява за частни концесионери, а малко остава в обществена полза. 
Болници за рехабилитация не могат да функционират, защото водата е отклонена към хотели, построени в съседство. 
А термалното наследство не са само водите или само великолепните сгради, изградени около тях, става въпрос за 
цялостното преживяване, което се нарича европейски термализъм и именно с него след Освобождението България се е 
заявявала на европейската карта като място за балнетерапия и лечение. Интересът към минералната вода е бил едва ли 
не държавна политика и тя е била първият ни туристически продукт. 
Проблемите с опазването и устойчиво развитие на термалния ресурс и култура в България, в полза на гражданите 
адресира Българска асоциация за термално наследство (БАТН). Тя е гражданско сдружение, което се бори 
за оптималното използване на многообразието от изворна термо-минерална вода за здравна профилактика, лечение, 
рехабилитация, туризъм и рекреация. За осигуряване на условия за широк обществен достъп до термалните ресурси на 
различни социални групи – местни и приходящи. За развитие на термалните центрове в добрата българска традиция - като 
социални средища и места със специфични културни и здравни практики. 
Чуйте разговора с двама от учредителите на асоциацията в София арх. Надя Иванова Ямазаки и арх. Ивайло Захариев, както 
и с Гергана Ваглярска, представител на асоциацията във Вършец. 
 
√ Георгиева: Българските домакинства и компании ще усетят затягането на паричната политика в еврозоната 
Българските домакинства и компании ще усетят затягането на паричната политика в еврозоната, заяви на 
пресконференция управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Според нея 
българската икономика се е възстановила миналата година въпреки политическата несигурност в страната тогава, но 
близостта с военния конфликт ще има последици и у нас. 
Тази година страната ни ще отбележи икономически растеж от 3%, прогнозира Кристалина Георгиева, като посочи, че 
инфлацията е сериозен проблем, както у нас, така и в глобален мащаб. За да се укроти, трябва да се анализират причините 
за нея, първата от които е продължаващата несигурност около пандемията:  
"Вторият фактор е войната. Тя води до високи цени на енергоносителите, високи цени на храните. високи цени на металите 
и дава тласък на инфлацията, който е особено опасен, защото имаме голяма непредсказуемост. Никой не може да каже, 
кога ще свърши тази война", заяви управляващият директор на Международния валутен фонд в отговор на въпрос на БНР, 
като подчерта, че логичният отговор на инфлацията е покачването на лихвените проценти: 
"Войната дава тласък на инфлацията. Когато паричната политика в еврозоната тръгне към затягане, това затягане ще се 
усети от домакинствата и бизнеса и в нашата страна". 
Помолена да коментира доколко е възможна стагфлация в определени държави, Георгиева заяви:  
"За страни, които все още не са се възстановили напълно икономически от пандемията и имат сериозен проблем като 
вносители на суровини и вносители на храни - Да! За тези страни се появява опасността от стагвация нисък растеж-висока 
инфлация". 
Кристалина Георгиева каза още, че Киев се нуждае от 5 милиарда долара месечно заради силно намалените приходи и 
огромните разходи в украинския бюджет, както и че последиците за икономиката на Русия ще са драматични: 
"Най-доброто, което може да се случи на икономиката на света, на икономиката на Русия, е войната да спре". 
 
√ МВФ очаква драматични последици за икономиките на Украйна и Русия 
Войната в Украйна е „трагедия“, която ще има драматични последици за икономиката на страната и икономиката на Русия, 
която предизвика военния конфликт, заяви управляващият директор на базираната във Вашингтон организация 
Кристалина Георгиева. Тя предупреди, че определени региони в света могат да изпаднат в рецесия, но прогнозите за 
глобалната икономика са за ръст от 3,6 на сто. Георгиева призова за по-бързото прекратяване на военните действия.   
Киев се нуждае от пет милиарда долара месечно заради силно намалените приходи и огромните разходи в бюджета, заяви 
Кристалина Георгиева и припомни, че Международният валутен фонд вече е осигурил подкрепа от 1,4 млрд. долара. 
Страната разполага и с още 2.7 милиарда долара специални права на тираж след последното разпределение 
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„Работим по мобилизирането на финансиране от донори, както и координирането на финансиране от други организации. 
Например, Европейската банка за възстановяване и развитие има проекти, насочени към държавни предприятия в Украйна 
- да поддържа тяхното функциониране, а това ще рече поддръжка по този начин и за бюджета“. 
Украинската икономика ще се свие с 40% тази година. Фондът започва разговори и по следваща програма за Украйна:  
„Която може да бъде приета в условията на спирането на войната, но искаме да сме готови за нея колкото се може по-
рано“. 
Помолена за коментар как фондът може да помогне на държави, които са близо до конфликта и приемат бежанци, 
Георгиева подчерта, че има различни механизми, включително и предпазни споразумения, които да осигурят финансиране 
единствено при необходимост: 
„Някой от тези разговори са публични, някои от тях още не са, но аз нямам никакво съмнение, че Фондът ще може да 
отговори на всички, които се интересуват от нашата финансова подкрепа“. 
На въпрос дали Русия или държавите, които ѝ налагат санкции, търпят повече последици, Георгиева заяви: 
„Коренът на тези последици е войната, която Русия започна в Украйна и която продължава в Украйна. Най-доброто, което 
може да се случи на икономиката на света, на икономиката на Русия, е войната да спре“. 
Руската икономика също е в тежка рецесия, а намалението й тази година ще бъде 8,5 на сто. 
 
√ Изненадващо подобрение на европейските потребителски нагласи през април 
След рязкото влошаване на европейските потребителски нагласи през март с оглед на руската инвазия в Украйна и 
последвалите западни санкции спрямо Москва, последното проучване на Европейската комисия отчита слабо подобрение 
на доверието на потребителите през април. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната нарасна изненадващо през април с 2 пункта до -16,9 пункта, докато 
очакванията бяха за по-нататъшно влошаване към -20,0 пункта. Това представлявал първо, макар и слабо повишение на 
нагласите на потребителите след шест поредни месеца на спад. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз също нарасна през април с 2 
пункта до -17,6 пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, се сринаха драматично през март (съответно с 9,9 и с 9,4 пункта), на фона на 
започналата в края на февруари руска военна инвазия в Украйна и последвалите я серия пакети от западни санкции срещу 
Москва. Въпреки слабото повишение през април и двата индекса остават значително под техните предпандемични нива и 
под техните осредни дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 28-и април, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през втория месец на настоящата година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Румъния ускорено модернизира армията си 
Румънската армия ще започне ускорен процес на модернизация на оборудването си в контекста на настоящата война в 
Украйна.  
Това заяви румънският президент Клаус Йоханис в послание по повод Деня на сухопътните войски.  
Той припомня също, че от следващата година разходите за отбрана ще се увеличат от два процента на два и половина 
процента от брутния вътрешен продукт. 
 
√ СИПРИ: Държавите по света са увеличили с близо 1% разходите си за отбрана 
Въпреки икономическите последици от пандемията от Covid, държавите по света са увеличили с близо 1% своите разходи 
за отбрана, сочат данните на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ. 
За седма поредна година тези средства нарастват, като са достигнали общо 2,1 трилиона долара, като това е най-голямата 
цифра, която някога е отчитана, отбелязват от института. 
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През 2021 г. Русия е увеличила военните си разходи за трета поредна година. Увеличението е с 2,9% до 64,9 млрд. долара. 
Това са петите най-големи разходи за отбрана в света. Сумата представлява 4,1% от Брутния вътрешен продукт на Русия, 
което доста по-високо от средното ниво по света. 
Д-р Диего Лопес да Силва, старши научен сътрудник в института допълва: 
“Разликата в данните, които имаме за декември 2020 г. и за 2021 г. показват, че увеличението е с 14%. Така през цялата 
2021 г. Русия увеличава разходите си. Най-вероятно това се дължи на оперативните разходи, тъй като Москва струпа войски 
по украинската граница преди инвазията в Украйна през февруари”. 
Военните разходи на Съединените щати надхвърлят тези на всички други държави, като размерът им е 801 милиарда 
долара. Противно на световната тенденция обаче бележат спад от 1,4% през 2021 г. 
На второ място с най-големи военни разходи е Китай с близо 293 милиарда долара, като увеличението е с почти 5%. За 27-
ма поредна година тези средства се увеличават. 
Третото място е за Индия със 76,6 милиарда долара и увеличение от близо 1%. 
Сред страните, които отбелязват ръст на военните си разходи е Австралия, която е похарчила 4% повече за армията си и 
през 2021 г. цифрата е достигнала почти 32 милиарда долара. 
 
√ Подем на полската индустрия въпреки негативното въздействие на войната в Украйна 
Полското промишлено производство опроверга притесненията, свързани с войната в Украйна, надминавайки през март 
оценките на анализаторите благодарение на растеж в енергийния и минно-добивния сектори, показват данните на 
статистическата служба на страната. 
Силното вътрешно търсене помогна на икономиките от Централна и Източна Европа да се възстановят силно от Covid 
пандемията, въпреки че конфликтът в Украйна допринесе за смущения във веригата на доставки и увеличение на цената 
на суровините, които възпрепятстват индустрията, посочва Ройтерс. 
"Полската индустрия остава в добро състояние, а леко забавяне през март е резултат от войната в Украйна", отбелязват 
анализатори от Полския икономически институт (PIE). 
Полското промишлено производство нарасна през март на годишна база със 17,3%, което е доста над осреднена прогноза 
за повишение с 11,8%. През март производството в енергийния сектор нарасна със 77,4% на годишна база. 
В същото време цени на производител в страната се повишиха през март с 20% на годишна база, показват още данните на 
полската статистическа служба. Голяма част от увеличението на цените в индустрията през март е резултат от по-високите 
цени на енергийните носители и на самата енергия. 
 
√ Испания: Най-голям скок на инфлацията от 1985 година 
Испания регистрира през март най-висока инфлация в сравнение с останалите големи икономики на Европейския съюз. 
Преди нея са само Литва (15,6 %), Естония (14,8 %), Чехия (11,9 %), Нидерландия (11,7 %), Латвия (11,5 %) и България (10,5 
%), но техните икономики не са сред големите. 
През първия месец на войната цените в Испания скочиха с 9,8 % в сравнение със същия месец на миналата година. Това е 
най-резкият скок от 1985 година насам и четвъртият в цяла Европа. 
За сравнение средната инфлация в ЕС е 7,8 %, в Германия е 7,6 %, а в Италия – 6,8 %. 
В Испания покачването от февруари е с 2,2 на сто срещу 0,9 във Франция и 0,6 в Италия. 
42 % от инфлацията в Испания се дължи на увеличението на цената на електроенергията. 
Според анализатори причината е, че войната в Украйна увеличи цената на газа, което доведе до скок на тока от близо 35% 
средно за Европа, но в Испания е 107 %, а в Нидерландия 181 %. 
На едро електроенергията се търгуваше средно за 285 евро за мегаватчас (€/Mwh). 
 
√ Асоциацията на германските търговски камари е против ембарго над руския газ и петрол 
Асоциацията на германските индустриални и търговски камари се противопоставя на налагането на ембарго за руския газ 
и петрол. 
Въпреки войната срещу Украйна енергиен бойкот не е оправдан, каза главният изпълнителен директор Мартин Ванслебен 
в интервю за радиостанцията Дойчландфунк. 
Според него предвид огромната зависимост от руските енергийни доставки, газовото ембарго би било "катастрофално", 
като се има предвид, че газът е необходим за производството в химическата, стоманодобивната и фармацевтичната 
промишленост. 
Ванслебен предупреди, че "ако химическата индустрия в Германия спре производството, тогава колелата в Европа ще 
спрат в дългосрочен план". 
 
√ ЕС подготвя "интелигентни санкции" срещу вноса на руски петрол 
Европейският съюз подготвя "интелигентни санкции" срещу вноса на руски петрол. Това заяви пред британския в. "Таймс" 
изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, предаде Ройтерс. 
"Работим по шести пакет от санкции и един от въпросите, които разглеждаме, е някаква форма на петролно ембарго. 
Когато налагаме санкции, трябва да го правим по начин, който да увеличи максимално натиска върху Русия, като 
същевременно сведе до минимум съпътстващите щети за нас самите", заявява Домбровскис пред "Таймс". 
Точните детайли на "петролните санкции" все още не са съгласувани, но може да включат постепеннопрекратяване на 
вноса на руски петрол или налагане на такси за износа отвъд определена цена, посочва още той. 
Русия е най-големият доставчик на петрол за Европа и е осигурила около 26% от вносния петрол за ЕС през 2020 г.  
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√ Сергей Лавров предупреди за реална опасност от световна война 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш пристига на работно посещение в Москва. В програмата му са включени 
преговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с президента Владимир Путин.  
Очаква се Сергей Лавров да информира Антониу Гутериш за хода на така наречената от руските власти специална военна 
операция в Украйна.  
В интервю, излъчено снощи в публицистичното предаване “Голямата игра” по Първи канал на руската телевизия, Лавров 
предупреди, че има реална опасност от избухването на трета световна война и че заплахата не трябва да бъде 
подценявана. В същото време той припомни, че Русия изхожда от подписаната през януари тази година от лидерите на 
"ядрената петорка" декларация. В нея се посочва, че в ядрената война не може да има победители и тя никога не трябва 
да започва.  
Лавров изрази увереност, че конфликтът с Украйна ще приключи с подписването на мирен договор. "Параметрите ще се 
определят на онзи стадий на военните действия, на който този договор стане реалност", подчерта руският първи дипломат. 
 
Икономически живот 
 
√ Енергийна неволя 

1. Неволята 
Енергията започна да се осъзнава като проблем на човечеството през последния половин век. Енергийното потребление 
се увеличава чувствително, а предлагането се подтиска. Непрекъснатият прираст на енергийно потребление се отразява 
зле на околната среда, в т.ч. и на нашето здраве. Военните амбиции и конфликти (вкл. и разрушителната съвременна война 
в Украйна) наливат масло в огъня. В резултат енергийните цени стартираха буен и трудно удържим танц. Започваме 
критично да се оглеждаме и да търсим приемливи алтернативи. Все повече заглеждаме възпроизводимите енергийни 
източници, които са навсякъде около нас и в неограничено количество.   
Паралелно с това се променя манталитетът на хората. Осъзнахме пестенето на енергията като съществена алтернатива на 
енергийното производство. Стартира съревнователен междустранов процес за повишаване на енергийната ефективност, 
както и за използване на алтернативни възпроизводими енергийни източници. 
И тук икономическата дейност и поведенческите аспекти на населението привлича все повече вниманието и усилията. 
2. Енергия и икономика 
На Фигура 1 е представена динамиката на БВП (в съпоставими цени), от една страна, и на крайното енергийно потребление 
(измерено чрез тонове нефтен еквивалент – tons of oil equivalent, TOE), от друга, у нас. 
 

 
Фиг. 1 

 
Последните две декади илюстрират възможностите на икономиката за съществено подобряване на енергийната 
ефективност. По-значим в посочения контекст е първата половина на периода (2000-2008 г.), когато енергоемкостта на БВП 
намалява средногодишно с 4,3%! Следващата декада е време на по-сдържано снижение на енергоемкостта на БВП – 
средногодишно с 1,2%. Разликата е съществена (около 3,5 пъти!), но тя видимо е съпроводена с усилия за структурно 
преустройство след значимата финансово-икономическа криза от 2008 г. 
На Фигура 2 е представена динамиката на енергоемкостта на БВП за същия период за 9-те страни, условно наречени страни 
СИВ-ЕС (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия), както и средно за ЕС[1]. За всички 
страни СИВ-ЕС двата подпериода имат сходни характеристики. Разликата е единствено във величината на темповете на 
снижение на енергоемкостта. Видимо членството на тази група страни в ЕС въздейства положително за възприемане на 
курс към енергоспестяване. 
 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/energiyna-nevolya/#_ftn1
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Фиг. 2 

 
Две особености правят впечатление на Фигура 2. 
Първо, и по този показател нашата страна заема трайно опашкарската позиция в ЕС. Като цяло страните СИВ-ЕС се движат 
в своеобразен пакет, но ранжирането на страните се запазва. 
Второ, ЕС като цяло следва определен тренд на намаление на енергоемкостта на БВП, върху който финансово-
икономическата криза през 2008 г. не оказва въздействие. Кризата е шокова за страните СИВ-ЕС и променя моделът им на 
енергийно поведение, докато за ЕС като цяло подобно въздействие не се забелязва – то е последователно и хармонично. 
Израстването на икономиките на страните СИВ-ЕС се свързва органично с повишаване на устойчивостта на 
макроикономическото управление, както и с утвръждаване на зрели икономически структури, които да съумяват 
безболезнено да асимилират непредвидени външни шокове. 
3. Цени и ефективност 
Подобряването на енергоемкостта на БВП корелира с динамиката на енергийните цени. На Фигура 3 е представено 
разположението на страните от ЕС в съответствие с енергоемкостта им, от една страна, и енергийните им цени, от друга. 
Точките са относително разпръснати, което е следствие както от спецификата на националните икономически структури, 
така и от енергийната зависимост на отделните страни. Това е и причината, поради която е предпочетено агрегиране и 
усредняване на информацията за последните пет години. 
 

 
Фиг. 3 
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Три страни от ЕС се отклоняват съществено от очертаната на Фигура 3 тенденция – Дания, Литва и Словения. И при трите 
страни се отбелязва спад на енергийните цени за последните пет години при чувствително подобрение на енергийната 
ефективност. В този смисъл те са изключение от общата маса и поради тази причина не фигурират на Фигура 3. 
За останалите 24 страни на ЕС се оформя видима свързаност между цени и ефективност. Коефициентът на корелация не е 
висок (около 55%), но все пак е показателен. Отбелязва се вградена тенденция на подобряване на енергоемкостта, която 
се подсилва от въздействието на цените. Като цяло всеки допълнителен процентен пункт повишаване на цените индуцира 
също толкова снижение на енергоемкостта на БВП. 
Много по-ярка е изразената корелация при страните СИВ-ЕС. При тях коефициентът на корелация между темповете на 
прираст на енергийни цени, от една страна, и енергоемкост на БВП, от друга, е близо 90%, а всеки процентен пункт прираст 
на енергийните цени води до около три процентни пункта подобряване на енергийната ефективност. 
4. Заключение 
В казармените ми години беше придобила популярност следната фраза: „Въпросът с банята е решен: баня няма да има!“. 
Със същия успех сега мога да кажа: „Въпросът с енергийните цени е решен: цените ще растат изпреварващо и 
непрекъснато!“. 
Прирастът на енергийните цени в бъдеще ще е резултат както от кумулативно нарастващите неблагоприятни ефекти от 
добива на минерални енергийни носители, така и от естествената склонност на хората да търсят начини за икономично 
използване на дефицитни продукти. 
Данните недвусмислено показват, че населението и икономическите агенти се влияят от ценовите промени и реагират по 
предвидим начин на ценовите изменения. Друг е въпросът, че съизмерването на енергийните цени спрямо финансовите 
възможности не е в полза на България. 
В икономическата теория е формулиран т.нар. Закон за единната цена (the law of one price – LOOP), според който при 
идеални условия (свободна конкуренция и нулеви транзакционни разходи) идентични стоки се продават на една и съща 
цена на регионално различни пазари при условие, че цените се изразяват в една и съща обща валута. Регионалното 
разпределение на доходите обаче зависи от степента на икономическо развитие, т.е. от качеството на конкретното 
макроикономическо управление. Неблагоприятен елемент за нашата страна е отсъствието на пазарна оценка на валутния 
курс. 
Поставянето на изискването за „Зелена икономика“ в дневния ред на ЕС не е случайно и не е спорадично. То е трайно и е 
свързано с поддържането на устойчива здравословна среда за живот в дългосрочен план. Макроикономическото 
управление следва да си дава сметка за неотменимите реалности и да се вписва в политическите императиви. Добра 
новина е, че по линия на възобновяемите енергийни източници България не е на опашката в ЕС – за 2020 г. делът на 
енергията от възобновяеми енергийни източници у нас се оценява на 23,3% от брутното крайно енергийно потребление, 
докато за ЕС като цяло същият показател е 22,1% (по данни на Eurostat). 
Възможностите за използване на възстановяеми енергийни източници са необятни и тепърва следва да се експлоатират. 
Задача на макроикономическото управление е да премахне пречките за разширяване на приноса на възобновяемата 
енергия най-вече чрез регулация на действието на многостранните икономически интереси. 

 
[1] Има разлика в измерителя на енергоемкостта, показан на Фигура 1, и тази на Фигура 2. В първия случай се съпоставят 
темпове на физически прираст на БВП и на потребената енергия, докато при втория случай е оценена използваната енергия 
за единица БВП в текущи измерения, по-точно за един милион евро БВП. Така междустрановата съпоставка е по-пряка и 
непосредствена. 
 
√ България и още 9 страни от ЕС са изнесли оръжие за Русия за 350 млн. евро 
Най-малко 10 държави от ЕС са изнесли военно оборудване на стойност почти 350 милиона евро за Руската федерация в 
нарушение на санкциите, които са в сила през последните години. Това пише The Telegraph, позовавайки се на данни от 
Европейския съюз, цитиран от The Insider. 
Около 78% от общия обем на въпросните доставки се падат на германски и френски компании, които са изнесли за Русия 
военна техника и боеприпаси на стойност 273 милиона евро. Тази техника в момента вероятно се използва във войната в 
Украйна. 
Италия е експортирала за  Москва оръжия на стойност 22,5 милиона евро след налагането на ембаргото на ЕС, докато 
Обединеното кралство се е включило с доставки за 2,4 милиона евро. Австрия, България и Чехия са изнесли за Русия 
оръжия на стойност 49,3 милиона евро между 2015 и 2022 г., пише още британското издание. 
Забраната за доставка на оръжие за Русия е въведена след анексирането на Крим през 2014 г. Германските компании обаче 
са се възползвали от вратичка в ембаргото на ЕС, продавайки на Москва оборудване с двойна употреба на стойност 121 
милиона евро, включително пушки и бронирани превозни средства, според данните на ЕС. 
Франция от своя страна е доставила товари на стойност над 152 милиона евро, съгласно 76 лиценза за износ. 
Париж е разрешил на износителите да изпълняват контракти, договорени преди 2014 г. Заедно с бомби, ракети и торпеда, 
френските фирми са експортирали термовизионни камери за повече от 1000 руски танка, както и навигационни системи 
за бойни самолети и ударни хеликоптери. 
Според Европейската комисия през 2021 г. страните от ЕС са продали оръжия и боеприпаси на Русия на стойност 39 
милиона евро. 
В Берлин настояват, че са изпратили оръжия в Русия, едва след като са получили гаранции от Кремъл, че са предназначени 
за изпжолзване от гражданска, а не военна сфера. 
 
 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/energiyna-nevolya/#_ftnref1
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√ Макрон - третият френски президент, спечелил втори мандат 
Френският президент Еманюел Макрон победи крайнодесния си съперник Марин льо Пен с комфортна разлика на 
балотажа, показват първите exit-poll резултати, което му осигури и втория мандат, съобщава Ройтерс. 
Първите данни показват, че Макрон е получил около 57-58% от гласовете. Подобни оценки обикновено са точни, но 
предстои да бъдат прецизирани след обработване на официалните резултати от цялата страна. 
Проучванията на Ifop, Elabe, OpinionWay и Ipsos прогнозират победа за Макрон с 57,6-58,2% за Макрон. 
Победата за центристкия, проевропейски съюз на Макрон е приветствана от съюзниците му, тъй като променя хода на 
политиката от последните години, разтърсена от излизането на Великобритания от Европейския съюз, изборите на Доналд 
Тръмп през 2016 г. и възхода на ново поколение националистически лидери, коментира агенцията. 
Макрон ще се присъедини към малък клуб – само двама френски президенти преди него успяха да си осигурят втори 
мандат. Но разликата му в днешната победа изглежда е по-малка, отколкото когато за първи път победи Льо Пен през 2017 
г., показвайки отлив на харесващи го французи. 
Това разочарование беше отразено в данните за избирателната активност, като основните социологически институти във 
Франция прогнозираха, че негласувалите вероятно ще бъдат около 28%, най-високото ниво от 1969 г. 
На фона на руската инвазия в Украйна и последвалите западни санкции, които изостриха скока на цените на горивата, 
кампанията на Льо Пен се насочи към нарастващото поскъпване за живота, като слабо място на Макрон. 
Тя обеща рязко намаляване на данъка върху горивата, нулев данък върху продажбите на основни артикули от тестени 
изделия до памперси, освобождаване от доходи за младите работници и позиция „първо френски“ по отношение на 
работните места и социалните грижи. 
Междувременно Макрон посочи, че предишното й възхищение от руския Владимир Путин показва, че не може да й се 
вярва на световната сцена, като същевременно настоя, че тя все още има планове за изтегляне на Франция от Европейския 
съюз – нещо, което тя отрича. 
Коментаторите отбелязват, че Макрон е ускорил електоралния крах на основните леви и десни, чиито двама кандидати 
събраха само 6,5% от гласовете на първия тур на 10 април. 
Един забележителен победител обаче е крайнолевият Жан-Люк Меланшон, който постигна 22% подкрепа в първия тур и 
вече заложи да стане министър-председател на Макрон в неудобно „съжителство“, ако групата му се справи добре на 
парламентарния вот през юни. 
 
√ Руското петролно и газово ембарго се отлага 
Няма достатъчно подкрепа от страните-членки на Европейския съюз за пълно ембарго или наказателни мита върху вноса 
на руски петрол и газ, заяви първият дипломат на ЕС Жозеп Борел, цитиран от германския вестник Die Welt и Ройтерс. 
„В момента ние в ЕС нямаме единна позиция по този въпрос“, казва Борел, като добавя, че окончателно предложение за 
ембарго върху петрола и газа все още не е на масата. 
По думите му темата ще бъде обсъдена на следващата среща на върха на ЕС в края на следващия месец, като не се очаква 
решение по въпроса преди това. 
Някои страни от ЕС настояват за шести пакет от санкции срещу Русия, а Брюксел подготвя пълна оценка на въздействието 
на забраната за петрол като част от възможни по-нататъшни мерки. 
Европейската комисия обаче вероятно ще направи предложения за шести пакет от санкции още тази седмица, информира 
Die Welt, без да цитира източници. 
Всички държави от ЕС работят за намаляване на зависимостта си от руския петрол и газ, коментира още Борел, добавяйки, 
че вярва, че блокът в крайна сметка ще успее да намали зависимостта си. 
„В един момент това ще се случи и тогава Русия ще почувства болезнено, че приходите от петролния и газов бизнес 
се губят“, добавя той. 
 
√ Екологически интензивното селско стопанство – без алтернатива за бъдещето 
Складиране на водород, промяна в начините на селскостопанското производство, промяна в нашето потребление на 
хранителни продукти – това изглежда са важните решения, които могат да бъдат взети, за да се намали въздействиетго на 
селското стопанство върху климата. Със своите 22% емисии на парникови газове това е третият най-замърсяващ отрасъл 
след енергетиката и промишлеността. 
„Ние сме на кръстопът“, заявява И Хю Сънг, президент на Междуправителствената експертна група по климатичните 
промени към ООН (Giec) по време на представянето на доклада ѝ на 4 април. Всички отрасли трябва да дадат своя принос 
за намаляването на газовите емисии, настоява групата експерти. 
Селското стопанство ни поставя пред трудна дилема: трябва да съумеем да съвместим гарантирането на изхранването на 
едно непрекъснато нарастващо човечество със също така жизнената необходимост да възстановим огромните зелени 
пространства, за да направим от тях ефикасни депа за улавяне и съхраняване на въглерода. Очаква се към 2050 г. броят на 
населението в света да доближи 9,5 млрд. Това е годината, в която се предполага, че планетата ще постигне въглеродна 
неутралност, според амбициите по отношение на климата, декларирани от много страни по време на последната среща 
на Конференцията на ООН по изменението на климата. 
Решаването на това уравнение е възможно, твърди в интервю за RFI Рашид Мрабет, директор научни изследвания в 
Националния институт за селскостопански изследвания на Мароко, координатор при съставянето на глава 7 от последния 
доклад на Giec посветен на селското и горското стопанство и други дейности свързани със земята. 
Докладът посочва, че селското стопанство има голям потенциал за намаляването на затоплянето. Какъв е той? 
Решения за намаляване съществуват във всички сектори. Но за разлика от другите, този на селското стопанство, горите и 
другите земни масиви (савани, прерии, блата, влажни крайбрежни зони) предлага по-голям набор от възможности: 
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секторът като цяло може да намали емисиите; може да премахне значителни количества въглерод с минимални разходи; 
може да предостави суровини, които да позволят намаляването в други отрасли като промишлеността и строителството. 
Икономическият потенциал на сектора за намаляване на емисиите се изчислява между 8 и 14 гигатона (или милиарда тона) 
еквивалент на СО2* между 2020 и 2050 г., като един тон СО2 струва по-малко от 100 долара. За сравнение можем да 
отбележим, че общото количество на емисиите в света през 2019 г. беше 59 Гт и само 38 Гт през 1990 година. Следователно 
потенциалът е значителен. 
Той може да се развива в три направления. Първото и най-важното е горската система. Между 4,2 и 7,4 Гт еквивалент на 
СО2 годишно могат да бъдат резорбирани посредством залесяване или чрез прилагане на по-добро управление на горите. 
Най-голям потенциал крие в себе си ограничаването на обезлесяването в тропическите зони. 
Второто направление обхваща всичко, което се отнася до трайното и по-добро управление на почвите, независимо дали 
става въпрос за пасища или обработваеми земи, както и до животновъдството и оризовите полета. Също така 
агролесовъдсдтвото, консервационното земеделие, биологичното земеделие позволяват рециклирането на органичните 
вещества в почвата, което от своя страна дава възможност за съхраняване на въглерод. Всички тези мерки в своята цялост 
ще предотвратят ежегодно емитирането на газове в атмосферата в размер на 1,8-4,1 Гт. 
Последното направление засяга нашия хранителен режим и личното ни поведение. Ако те са по-здравословни, по-
балансирани и по-трайни, в по-голяма степен ориентирани към потреблението на разстителна храна вместо животинска, 
ще доведат до допълнително намаляване на емисиите с 2,1 Гт. Това последно направление включва в себе си и намаляване 
на разхищението на хранителни продукти, което също е важна част в процеса на намаляването на емисиите. 
Осъществяването на тези решения ще доведе до съкращаването на емисиите между 20 и 30%, което ще позволи да 
останем под границата от 20 на глобалното затопляне. 
Залесяването и съхраняването на прериите изисква много пространство, което е за сметка на отглеждането на 
култури. Съвместимо ли е това с предизвикателството да се гарантира изхранването на човечеството? 
Именно поради това се извежда на преден план необходимостта от по-балансиран и здравословен режим на хранене, 
което означава намаляване на консумацията на месо. Колкото е по-малко животновъдството, толкова повече земи могат 
да бъдат използвани за други култури. 
В същото време трябва да се увеличи производителността на земята. Това минава през агроекологията. Вместо да вървим 
към увеличаване на обработваните земи, трябва да произвеждаме едновременно повече и по-добре от единица площ. 
Следователно необходимо е по-добро използване на водата, торовете и енергията. С една дума трябва да вървим към 
екологически интензивно земеделие. 
Конвенционалното интензивно земеделие, каквото го практикуваме понастоящем, изтощава почвите. То има вредни 
последици за качеството на водата, въздуха, живота. Количеството на органични вещества в почвата е твърде малко, което 
води до ниска производителност и ни принуждава да използваме синтетични подобрители. Напротив, като изберем пътя 
към интензивната екология, възобновяващото земеделие, щадящо в по-голяма степен почвите, използването на 
растителна покривка и на директно засяване (вместо системното разораване преди засяване), на постепенното 
отстраняване на синтетичните продукти, можем едновременно да произвеждаме интензивно и да създаваме условия за 
съхранение на въглерода. 
В областта на селското стопанство трябва да осъществим както екологичен преход, така и енергиен преход с изграждането 
на инфраструктури функциониращи на основата на възобновяеми източници. 
Това изисква ротация на културите… 
Разбира се ротацията и диверсификацията на културите е неизбежно, ако искаме да следваме пътя на намаляването на 
емисиите. При диверсификацията създаваме производствена система, която е устойчива на биотични (болестите) и 
климатични предизвикателства. Тя е по-стабилна и по-трайна. Ротацията повишава качеството както на почвите, така и на 
земеделските култури. С това се създават по-благоприятни условия за други екосистемни услуги като опрашването, 
биоразнообразието, естествените местобитания… 
Конвенционалното земеделие е монокултурно, а ние трябва да поемем по пътя на агролесовъдството с разделителни 
култури. Също така трябва да се интегрира добитъка в този поликултурен-животновъден модел като се обръща особено 
внимание на това да не се изтощят прекалено много почвите. Монокултурният модел има за цел да осигури по-големи 
количества храна за населението, но ние сме тръгнали по лош път. 
Възможно ли е да се изхранят 9,5 млрд души през 2050 г. с тази нова система на селскостопанско производство? 
Да, от гледна точка на количеството хранителни продукти е възможно. Смята се, че през 2050 г. в световен мащаб поне 
50% от селскостопанските земи ще бъдат обработвани по модела на агроекологията. 
Но има пречки. Това изисква да се преосмисли и балансира разпределението, да се финансира получаването на 
материали, технологии, знания, за да може екологията да бъде равномерно разпределена в целия свят. Това изисква 
поемането на финансови ангажименти и на първо място от държавите. Съществува и рискът от връщане към изходната 
позиция, ако нововъведенията не срещнат достатъчна подкрепа от селскостопанските производители и техните 
асоциации. Несигурността в собствеността на земята и слабостите в мениджмънта трябва накрая да бъдат преодолени. 
Координирано, бързо и подкрепено от всички заинтересовани страни (политици и инвеститори, собственици и управители 
на поземлените площи) усилие е предварително условие за постигане на значително намаляване на емисиите в сектора, 
което в същото време трябва да гарантира изхранването и постигането на другите цели за трайно развитие. 
Съвместимо ли е със земеделието прибягването до улавянето и съхраняването на въглерод посредством технологии 
определени в доклада като „неизбежни“ за остатъчните емисии? 
Поставя се въпросът за конкуренцията със земите, които се използват за производствени цели и следователно за 
осигуряване на изхранването. Земеделието, горите и почвите  не могат да компенсират развитието в голям мащаб на този 
начин на изкуствено съхраняване на СО2. Техническото осъществяване на тези решения зависи от инвестициите, достъпа 
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до напреднали биоенергетични технологии и прилагането на последователни политики. Следователно тези технологии 
няма да бъдат на разположение на всички страни, преди всичко от Азия и Африка. В тези райони, където има повече 
проблеми с изхранването и недохранване, трябва да се прилага по-скоро биологичното улавяне на въглерода, отколкото 
изкуственото. Ако тези техники се прилагат неправилно, могат да имат негативни последици за осигуряването на 
изхранването. 
Усилията, независимо дали се отнася за индивидуалното поведение или за технологическия прогрес, лягат преди 
всичко на плещите на развитите държави. Какво може да бъде мястото на Африка в този селскостопански, енергиен 
и хранителен преход? 
Големите градове в Африка, Азия, а и навсякъде по света са места на голямо разхищение на храни. Затлъстяването е 
широко разпространено в Африка, има също така много болести, дължащи се на лоша хранителна хигиена. 
За да се повиши производителността е необходимо Африка да достигне едно минимално ниво на икономическо развитие. 
Например механизацията и използването на торове са на твърде ниско равнище и много реколти се губят поради лошо 
управление на земята. Механизацията е важно условие за справянето с множество предизвикателства като изхранването, 
вноса, използването на селската среда, намаляването на загубите и разходите. Но тя трябва да бъде добре обмислена и 
съпътствана от въвеждането на възобновяема енергия в инфраструктурата. 
Негативното въздействие на климатичното затопляне върху жизненоважни икономически сектори като земеделието, 
горското стопанство и животновъдството трябва да ускори прилагането на действия за неговото намаляване, но също така 
за приспособяването и устойчивостта както в развитите, така и в развиващите се страни. Промените в индивидуалното 
поведение и тихнологическият прогрес трябва да станат приоритет и да бъдат подкрепяни навсякъде. Следователно 
селскостопанският, енергийният, хранителният, екологичният преход трябва да се състоят във всяко едно кътче на света.  
*Еквивалентът на СО2 е мерна единица, която включва всички газове с парников ефект (метан, диазотен оксид и др.), 
съотнесени към топлинния ефект на въглеродния диоксид. 
 
3e-news.net 
 
√ Европейските газохранилища са запълнени до 31.02 %, нагнетява се газ и в ПГХ „Чирен“ 
Нагнетяването на природен газ в европейските подземни газохранилища продължава и към 24 април те вече са запълнени 
до 31.02 % (29.85 % към 21 април) при тенденция от 0.34 % - до 342.6873 TWh. За сравнение, през миналата година към 25 
април в европейските газохранилища към 25 април са били запълнени до 29.87 % или 333 4933 TWh при тенденция на 
запълване от 29.87 %. 
От данните на европейската асоциация на операторите на газохранилища става ясно, че България на 21 април е стартирала 
сезона на нагнетяване на синьо гориво в подземното газохранилище (ПГХ) „Чирен“.  Към 24 април то е запълнено до 16.57 
%, при тенденция на нагнетяване от 0.16 % . Обикновено сезонът на запълване започва през април-май. Година по-рано, 
към 25 април ПГХ „Чирен“ е било запълнено до 10.17 % или 0.5914 TWh, а сезонът на нагнетяване е започнал на 1 май с 
малко по-добри потоци. 
По-рано Европейската комисия постави условие до 1 ноември газохранилищата в Европа да бъдат запълнени до 80 % така 
че да могат да поемат търсенето през новия зимен сезон. За следващата година изискването е за запълване на 
газохранилищата до 90 %. 
На този фон все още не е ясно дали Европа ще предприеме ограничения по отношение на руските газови доставки. Засега 
въпросът остава открит, тъй като редица страни и в частност германската икономика се обяви против спиране на руските 
газови доставки в бърз порядък. 
За опасностите предупредиха и от МВФ. "През следващите шест месеца Европа може да живее с пълно спиране (от руски 
газ). В същото време, ако спирането продължи до зимата или дори повече, това би имало значителни негативни последици 
(за европейската икономика“ цитира думите на Алфред Камер от МВФ агенция Франс Прес. 
 
√ Увеличение с 30.65 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 470.93 лв. за MWh с ден за доставка 
26 април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 470.93 лв. за MWh и обем от 74 752.80 MWh с ден за доставка 26 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 30.65% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 473.02 лв. за MWh, при количество от 39 403.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 349.00 MWh) е на цена от 468.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 426.24 лв. за MWh и количество от 2862.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 393.26 лв. за MWh (3001 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 - 09 часа – 567.19 лв. 
за MWh при количество от 3380.1-3533.5 MWh. Висока е и стойността, постигната за 21 часа – 560.81 лв. за MWh (2926.5 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 459.43 лв. за MWh при количество от 2835.9 MWh. 
Спрямо стойността от 360.45 лв. (184.30 евро) за MWh за 25 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 26 април 2022 г. се повишава до 470.93 лв. за MWh (ръст с 30.65 %) по данни на БНЕБ или 240.78 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 399.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 290.71 лв. за MWh. 
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     23,68%   1071.43 
Кондензационни ТЕЦ   42,97%   1944.15 
Топлофикационни ТЕЦ   6,46%   292.25 
Заводски ТЕЦ    3,30%   149.09 
ВЕЦ     0,22%   9.95 
Малки ВЕЦ    4,90%   221.65 
ВяЕЦ     2,76%   125.05 
ФЕЦ     15,08%   682.19 
Био ЕЦ      0,63%    28.54 
Товар на РБ        3294.43 
Интензитетът на СО2 е 428g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рязко покачване на цените по електроенергийните борси в региона, Гърция е рекордьор 
Румънската OPCOM затвори при цена от 240,78 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 252,12 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 240,78 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 26 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 241,85 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
239,71 евро/мвтч. Най-високата цена от 290,00 евро/мвтч ще бъде в 8 ч и 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще 
бъде 201,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 857,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 26 април ще бъде 252,12 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 122,97 гвтч. Максималната цена ще бъде 310,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 219,00 евро/мвтч.  Това ще е и най-високата цена за базова енергия в Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 26 април е 240,78 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 241,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 290,00 евро/мвтч ще бъде в 8 ч и 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 201,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 664,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 26 април на Словашката енергийна борса е 240,11 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 8 ч и 9 ч и тя ще е 290,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 201,07 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 240,05 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и 9 
ч и тя ще е 290,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 201,07 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 26 април е 241,34 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
242,54 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 51 063,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 289,64 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 203,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 238,47 евро/мвтч на 26 април. Пиковата цена ще бъде 238,56 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 425 567,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и 9 ч тя 
ще достигне 290,00 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 201,07 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси остават под високо напрежение 
Без утеха. Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се връщат към високите цени. Великденските 
празници, уикендите и по-топлото време донесоха по-ниски стойности през изминалата седмица. Временно. Само за 
определени дни. Като цяло към края на април средните годишни цени на европейските електроенергийни борси като 
остават в диапазона 200 – 220 евро за MWh. Високи остават и цените на петрола, газа, емисиите. 
Енергийната криза продължава. Войната в Украйна само задълбочава ситуацията на европейските електроенергийни 
пазари.  Цените в сегмента „ден напред“ са готови да поднесат изненади за бизнеса и битовите потребители. Политиците 
още не искат да видят пълната картина. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 16-та седмица във всички страни от Европа спада до 44 744.8 (46 991.7 GWh 
седмица по-рано). 
Към вечерните часове на 17 април тази година производството на електроенергия в страните от ЕС за 16-та седмица 
достига до обем от 40 746.5 GWh ( 42 511.6 GWh  седмица по-рано), според данните на energy charts, базирани на ENTSO-
E. От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 33.1 % или 13 467.1 GWh (15 223.3 GWh GWh преди 
седмица). От тях - на кафявите въглища – 9.5 %, както и на каменните – 6.6 %). Газът държи дял от 13.6 %  5523.9 GWh 
(6386.1 GWh преди седмица). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 25.0% или 10180.4 GWh. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 17 099.0 GWh или 42.0 %. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6255.4 GWh или 15.4%, а офшорните – 909.3 GWh или 2.2 %. Делът на 
слънцето намалява до 8.8 % или 3591.6 GWh ( 9.7% или 4106.1 GWh през предходната седмица). 
Цените 
През изминалата седмица в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси по-често бе наблюдавано 
понижение на ценовите нива. Но само в определените почивни дни в края на седмицата, както и през Великденските 
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празници, които прелята от католическия към православния свят.  С ден за доставка 18 април ценовите нива на 
европейските електроенергийни борси бяха едни от най-ниските за последните седмици именно благодарение на 
великденските празници. Още с ден за доставка 19 април всички европейски електроенергийни борси се завърнаха към 
реалността на високите стойности, сочи статистиката на energylive.cloud. Цените скочиха между 8.6 % (до 112.12 евро за 
MWh) за Иберийския пазар и 41.79 % (до 147.84 евро за MWh) в Полша и 32.88 % (до 233.78 евро за MWh) в Италия и 77.16 
% (до 213.00 евро за MWh) в Германия. Що се отнася до България и Румъния стойността се увеличи със 75.42 % (до 245.20 
евро за MWh). В Унгария, където цената е идентична увеличението бе още по-високо – с 86.96 % тъй като отчетената 
стойност за 18 април е по-ниска – 131.15 евро за MWh 
С ден за доставка 20 април цените тръгнаха надолу, но все пак скок беше отчетен на седем от европейските 
електроенергийни борси, макар и не така високо в процентно отношение. Понижението също бе слабо – от 1.7 % (241.10 
евро за MWh) в България, Румъния и Унгария и 4.6 % (203.25 евро за MWh) в Германия и 5.4% (206.02 евро за MWh) във 
Франция до 24.0 % (85.19 евро за MWh) в Испания и Португалия. Рекордно висока в този ден бе постигнатата цена в Гърция 
– 268.48 евро за MWh, въпреки понижението с 6.6 %. 
Ценовите нива като цяло продължиха да вървят надолу и с ден за доставка 21 април. Изключение отново бе отчетено на 5 
от европейските електроенергийни борси. Иберийският пазар се връща към обичано високата си цена след празниците 
със скок от 89.83 % (до 161.72 евро за MWh). Спадът варираше от 1.7 % (202.56 евро за MWh) във Франция и 1.8 % (199.50 
евро за MWh) в Германия до 13.3 % (209.14 евро за MWh) в България и Румъния, както и 13.0% (209.77 евро за MWh) в 
Унгария. 
С ден за доставка 22 април повишението се наблюдава на 4 от европейските елeктроенергийни борси – с 1.23 % в Австрия 
(203.60 евро за MWh), с 1% в Чехия (203.93 евро за MWh), и 28.48 % за Испания и Португалия (207.77 евро за MWh). 
На останалите борси в сегмента „ден напред% понижението продължава – от 1 % (200.52 евро за MWh) във Франция и  13.5 
% в Германия (172.49 евро за MWh) до 2.5 % (204.43 евро за MWh) в Унгария и 19.1 % и 19.4 % в Румъния и България (169.12 
и 168.54 евро за MWh) съответно. 
Понижение е думата, характеризираща ден за доставка 23 април. Увеличение бе отчетено само в Гърция с 0.87 % (до 252.21 
евро за MWh) и Италия с 11.4% (до 258.37 евро за MWh). На останалите европейски електроенергийни борси спадът 
продължава и той е съществен – от 14% (172.36 евро за MWh) във Франция, както и 22.5 % и 22.8 % (130.61 евро за MWh) 
в България и Румъния до 45.9 % (93.31 евро за MWh) в Германия и 58.5 % (86.25 евро за MWh) в Испания и Португалия. 
С ден за доставка 24 април спадът на повечето от европейските електроенергийни борси продължава, но на 8 от тях е 
отчетен ръст от 4.58 % за Белгия (до 77.35 евро за MWh) и 5.01 % (до 155.35 евро за MWh) във Великобритания до 16.32 % 
(до 108.54 евро за MWh) в Германия, 33.81 % (до 83.82 евро за MWh) в Нидерландия и 34.3 % (до 146.95 евро за MWh) в 
Испания и Португалия. 
Понижението, което се отчита на повечето от европейските електроенергийни борси варира от 3.5 % (до 126.09 евро за 
MWh) в България и Румъния и 13.5 % (до 149.01 евро за MWh) във Франция, както и 15.8 % (до 212.41 евро за MWh) в 
Гърция до 20.2 % (206.20 евро за MWh) в Италия и 27 % (124.71 евро за MWh) в Сърбия.   
Новата седмица с ден за доставка 25 април стартира с уеднаквяване – ценовите нива в сегмента „ден напред“ почти на 
всички европейски електроенергийни борси са в диапазона 222 – 223 евро за MWh. Ако не се сметне изключението на 
електроенергийните борси в Полша (144.77 евро за MWh), България и Румъния (184.3 евро за MWh) и Сърбия (190.81 евро 
за MWh). На другия полюс  остава Италия, където постигнатата цена остава много висока – 260.96 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 24 април 
Средната месечна цена за БНЕБ към 24 април е 163.86 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси 
тя варира от  250.27 евро за MWh в Гърция, 247.06 евро за MWh в Италия и 235.21 евро за MWh във Франция до 185.65 
евро за MWh  в Португалия и 184.91 евро за MWh вв Испания до 151.18 евро за MWh в Германия, 176.65 евро за MWh в 
Австрия и 114.79 евро за MWh в Полша. 
На годишна база към 24 април средната месечна цена на БНЕБ остава висока – 200.36 евро за MWh и е по-ниска, както от 
тази в Румъния (207.67 евро за MWh), Унгария (219 евро за MWh) и Гърция (240.64 евро за MWh). На останалите европейски 
електроенергийни борси средногодишните цени варират от 248.81 евро за MWh в Италия и 220 евро за MWh в Испания и 
Португалия (220.3 евро за MWh) до 203.53 евро за MWh в Нидерландия и 206.7 евро за MWh в Германия, както и 177.57 
евро за MWh в Германия и 130.43 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ СО2 
Цените на петрола, газа и емисиите през изминалата седмица останаха високи. Войната в Украйна и санкциите, както от 
петия пакет, така и от готвения шести пакет, подготвян от Европейския съюз са в основата. Предупреждението на МВФ и 
Световната банка от възможния, а и вече очебиен обратен ефект не спирка. Европа е убедена, че само със санкции може 
да спре финансирането от страна на Русия на войната в Украйна и не иска да погледне към съществуващи други механизми. 
Цената на петрола сорт Brent завърши миналата седмица с понижение до 106.65 долара за барел, но като цяло стойността 
остава висока.  Освен това спадът на цените е продиктуван основно от фактори свързани с разпространението на 
коронавируса в Китай, а вследствие и спад на потреблението, и отпускането на допълнителни 30 млн. барела петрол от 
страна на САЩ от стратегическите резерви. Новият пакет от санкции, готвен от ЕС при всички случаи ще засегне петролния 
сектор по думите на заместник-председателя на ЕК Валдис Домбровскис. Детайлите се очаква да станат ясни съвсем скоро. 
Вероятно факторът Китай ще продължи да е движещ и през настоящата седмица, но бъдещето изглежда толкова неясно, 
че продължава и ще продължи да поддържа стойността на петрола над 100 долара за барел. Забраната за инвестиции в 
сектора при необходимост от такива оказва своето влияние, а пренасочването на руските потоци към азиатските пазари, 
което ще се случи в един не така кратък период ще държи ценовите нива високи. От началото на месеца фючърсите за 
Brent се движат в диапазона 103.72 – 105.9 – 108.44  долара за барел. 
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Цената на газовите фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures спрямо месец март се понижи. Нивото от 106.66 евро 
за MWh отпреди три седмици вече е в миналото. Като цяло фючърсите останаха все пак близо до предходната седмица 
(95.71 евро за MWh), или над 1000 долара за 1000 куб м. Тази тенденция изглежда ще се запази. Поне това говори краят 
на търговията в петък 22 април, когато борсата завърши при цена от 94.87 евро за MWh. Европейската комисия все още не 
се е отказала напълно от идеята за ембарго и върху руските газови потоци и сега въпросът е как точно ще подходи . 
Предупрежденията на Германия за крах на най-голямата икономика в Европа засега дават резултат. Още повече, че те 
получиха подкрепа и от стария – нов френски президент Макрон. Изглежда, че и формулата за заплащането на газа  в 
рубли намери своето решение, но това не означава по-ниски цени на синьото гориво. Трябва да се отбележи, че ценовите 
нива, при които се нагнетява газа в подземните газохранилища ще имат съществена роля през следващия отоплителен 
сезон. На този фон експертите  вече изчисляват двоен ръст на цените по договорите за втечнен природен газ. 
Докато цените на газовите фючърси се устремиха надолу, стойността на емисиите тръгна в посока към повишение. Както 
изглежда Европейската комисия не е в състояние или не иска  да задейства механизма за ограничение. Условието, а и 
възможността как да бъде направено това бе посочено от участници в испанския електроенергиен пазар, но на този етап 
остава без отговор. Цената на СО2 по индекса ICE EUA на борсата ICE, която се бе успокоила до 78.38 евро за тон отново се 
върна към високите ниво първо до 85.54 евро за тон, а миналата седмица завърши при ниво  до 88.6 евро за тон – твърде 
близо до нивото от 18 февруари (89.08 евро за тон). 
Тенденции 
Безпокойство. Загриженост за достъпност до електроенергия. Все повече електроенергийни компании изразяват 
притеснения от ситуацията на електроенергийния пазар. Битовите европейски потребители, които не могат да си плащат 
сметките растат. Следващата вълна ще обхване първо по-малките компании. Независимо от европейските помощи. 
Проблемът с хеджиране на рисковете започва да дава дефекти. Моделът „таван“ на цените, наложен в някои страни 
започва да издиша. Помощите се оказват недостатъчни. Най-общо такива са изводите от излизането от зимния сезон, който 
завърши с безпрецедентно високи ценови нива в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси. От 
октомври, с навлизането в новия зимен период ситуацията ще се усложни. Регулаторите може да се окажат в 
невъзможност за маневриране заради наложени политически решения със съмнителна далновидност. Политическите 
ръководства на европейските страни изглеждат изчерпани в лавирането си между говоренето и действителността. 
При толкова сложна ситуация предстои България да стартира промени в електроенергийния пазар. Всички казват, че е 
задължение, изпълнение на европейска директива. Думата „дерогация“ засега е аут. Пролетната сесия на парламента ще 
трябва да реши какво ще се случи с обществения доставчик НЕК и как ще стане поредният етап на либерализацията. 
Задаващият се следващ есенно-зимен сезон може да се окаже разтърсващ. 
Енергийната криза не е отминала. Вероятно това е само началото. Съществуващата надежда за зелен преход все още е тук, 
но тя ще доведе до 20 % увеличение на търсенето на електроенергия, според изчисленията на големите консултантски 
компании. Проблемът е, че балансът между изкопаемите горива и алтернативните източници на енергия не е намерен. 
Това ще държи европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ под високо напрежение. 
 
√ Акциите в Европа започват седмицата с понижение, притиснати от глобалните разпродажби 
С най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо понижение завърши испанският IBEX 35 
По време на вчерашната първа за новата седмица търговия западноевропейските борсови индекси се понижиха рязко на 
фона на глобалната разпродажба на капиталовите пазари в региона, следвайки низходящия тренд на азиатско-
тихоокеанските борсови индекси. Още на старта в понеделник и трите основни американските борсови индикатора на 
„Уолстрийт“ в Ню Йорк също започнаха с понижение между 0.22 и 0.93%, продължавайки разпродажбите от миналата 
седмица, които доведоха до понижение на промишления индекс Dow Jones в петък за четвърта поредна седмица. 
Натискът върху капиталовите пазари продължава да се дължи на нарастващите очаквания за бързо затягане на паричната 
политика от страна на най-големите централни банки в света, което влошава настроението на инвеститорите, които вече 
са обезпокоени от конфликта между Русия и Украйна, продължаващото ускоряване на инфлацията и ситуацията с COVID-
19 в Китай, което засенчи преизбирането на френския президент Макрон за втори мандат, обобщава The Wall Street Journal. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено и към резултатите от президентските избори във Франция, произведени на 24 
фавруари. Досегашният френски президент Еманюел Макрон получи 58.55% от гласовете на втория тур на президентските 
избори, сочат официалните данни на Министерството на вътрешните работи след обработката на 100% от бюлетините. 
Марин льо Пен, лидер на крайнодясната партия Национален сбор, спечели 41.45% от гласовете. 
Преизбирането на Макрон за втори мандат не беше изненада за много наблюдатели и потвърди доверието на 
инвеститорите в продължаването на политическия курс на Франция на международната сцена. Резултатите от изборите 
обаче показват, че либералният блок в страната е крехък, тъй като Льо Пен успя да спечели значителен брой гласове, пише 
CNBC. Льо Пен се обяви за отслабване на връзките на Франция с Европейския съюз и НАТО и се противопостави на 
санкциите срещу руските енергийни доставки. 
Европейските инвеститори продължават да следят развитието на ситуацията в Украйна, след като в неделя руската инвазия 
в страната навлезе в третия си месец. Конфликтът отне живота на хиляди хора и доведе до най-тежката бежанска криза, 
която Европа е виждала от Втората световна война насам. 
Войната ще приключи, само ако руските войски се изтеглят напълно от страната, заяви украинският министър-председател 
Денис Шмихал. 
Индексът на бизнес доверието в германската икономика се повиши до 91.8 пункта през април от най-ниското за 
последните 14 месеца ниво от 90.8 пункта месец по-рано, според доклад на Института за икономически изследвания Ifo в 
Мюнхен. Анкетираните от Trading Economics експертите средно са очаквали спад до 89.1 пункта. 
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По този начин германският бизнес оценява оптимистично перспективите за следващите шест месеца и индексът се 
повишава до 867 пункта през април спрямо 84.9 пункта месец по-рано. Показателят за оценка на текущата ситуация се е 
повишил до 97.2 пункта от 97.1 пункта през март. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 2.2%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-2.6%), следван от британския FTSE 100 (-2.3%), 
италианския FTSE MIB (-2.2%), германския DAX (-1.9%) и испанския IBEX 35 (-1.3%). Следобед низходящият тренд се запази, 
а за някои измерители дори се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо понижение 
завърши испанският IBEX 35. 
Акциите на компаниите от сектора на основните ресурси - със силната си експозиция към Китай - бяха най-зле 
представилите се в Stoxx 600, а секторният индекс се понижи с 5.1%. 
Цената на акциите на швейцарската банка Credit Suisse Group AG се понижи с 3.42%. The Wall Street Journal съобщи, 
позовавайки се на свои източници, че бордът на банката може да реши да назначи нов главен финансов директор, 
ръководител на отдела за Азия и главен юридически директор в рамките на продължаващото преструктуриране за 
преодоляване на кризата в групата. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на нидерландския производител на потребителски стоки и медицинско 
оборудване Royal Philips NV, които се понижиха с 11.25%. Компанията отчетех нетна загуба за периода януари-март 
въпреки ръста на приходите от 2%, който е по-висок от прогнозирания. 
Сред губещите бяха и книжата на швейцарската фармацевтична компания Roche Holding AG спаднаха с 1.21%, въпреки че 
през първото тримесечие приходите й са се увеличили с 10%, което надхвърли пазарните прогнози. Компанията, обаче, 
очаква продажбите на тестове за коронавируси и други продукти, свързани с COVID-19, да спаднат с 2 млрд. швейцарски 
франка през тази година. 
Пазарната капитализация на френската медийна група Vivendi SE нарасна с 0.35%, след като компания увеличи приходите 
си с 13.4% през последното тримесечие благодарение на добрите резултати на телевизионния бизнес на Canal+ Group и 
на рекламния бизнес на Havas Group. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на Ubisoft, които поскъпнаха с 9.50%, след като Bloomberg съобщи, че френският 
издател на видеоигри е привлякъл интерес за поглъщане от страна на американските инвестиционни компани за 
управление на частни капитали Blackstone и KKR. 
"Не коментираме слухове и спекулации", заяви говорител на Ubisoft пред CNBC. - Ubisoft е в идеална позиция да се 
възползва от бързия растеж на индустрията и възможностите на платформите, които се появяват в момента." 
 
√ Пренареждане: Азиатски играчи се готвят да заемат мястото на оттеглилите се европейски компании от руския 
нефгазов сектор 
Войната в Украйна, включително и санкциите на Европейския съюз и САЩ накараха много от големите енергийни компании 
да преразгледат политиката си. Инвестициите в руския петрол и газ се оказаха нежелателни. Това удари по глобалния 
бизнес на компаниите и една след друга те започнаха да пускат изявления за оттегляне от страната. В края на второто 
тримесечие ще стане ясно какви са загубите, за колко е продадено участието в руските проекти и находища и кои са новите 
участници в тях. Милиардите ще се подредят. 
Но това ще пренареди и картата на играчите. А глобалните промени на нефтогазовия пазар тепърва ще ги виждаме. На 
този етап е рано да се очертава новата нефтогазова визия на света, но прави впечатление, че всички излизащи от бизнеса 
с нефт и газ европейски и американски компании търсят купувачи от Азия. Твърде вероятно е азиатските компании да се 
окажат и сред купувачите на не по-малко важния сектор на сервизните обслужвания. 
Европа досега наложи пет пакета от санкции върху Русия. Подготвя шести пакет и настояването е той да включва ембарго 
върху руския нефт и газ. Бизнесът е "против", политиците са "за". Политиците искат американски LNG, независимо че няма 
как търсенето до 2025 г. да бъде напълно задоволено и дефицитът е очевиден. 
Сега изниква въпросът дали ефектът от санкциите за замяна на европейските с азиатски компании, а в допълнение и на 
сервизните компании е премерен тогава, когато са взимани решения ? И какво ще последва за пазара, а и не само от тази 
гледна точка. 
Компаниите, които излязоха от Русия 
Първа бе bp. Компанията съобщи, че bp изтегля дела си 19,75 процента от руската корпорация "Роснефт", с която 
притежава три съвместни предприятия включително находища. Това ще доведе до загуба на производство от 1,1 милиона 
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барела на ден, или една трета от общата сума на bp. А така ще се стигне до отписване на балансовата стойност на 
приблизително 25 милиарда долара. 
Норвежката Equinor също ще напусне съвместните си предприятия, повечето, от които също са с "Роснефт, включително 
четири петролни находища за около 25 000 барела на ден собствено производство, оценено на близо 1,2 милиарда долара. 
Британско-холандската Shell се отказва трите съвместни предприятия с "Газпром", включително и от дела си от 27,5% от 
капитала си в Sakhalin 2 LNG и 50 процента в находищата на Salym и Gydan. Оттам заявиха, че се оттеглят и от проекта за 
газопровода "Северен поток 2". Предварителните изчисления на Shell са за обезценка на руските активи от порядъка на 4-
5 милиарда долара. 
Американската ExxonMobil се оттегля от дела си от 30 % от съвместното управление в "Сахалин 1" с Роснефт. Стойността на 
активите му се оценяват на 4 милиарда долара. 
Италианската Eni съобщи, че ще продаде дела си от 50 % в газопровода "Син поток". Компанията спря участието си в 
съвместното предприятие с "Роснефт" за проучване в Арктика още през 2014 г. след като Русия анексира Крим. 
Някои от европейските компании като bp, Equinor,Shell и Total съобщиха, че ще спрат да купуват руски суров петрол на спот 
пазара. Ангажираха се с намерения за бъдеще, но бяха категорични, че ще изпълнят поетите задължения на вече 
започнатите договори. Shell заяви, че има намерение да затвори бензиностанциите си, както и да спре операциите с 
авиационни горива и смазочни материали в Русия. 
Всички обявени компании са в преговори с азиатски купувачи на изоставените в Русия активи. 
Под условие 
Част от компаниите все пак решиха да останат на руския пазар при определени условия. 
Германската компания Wintershall Dea продължава участието си в съществуващи петролни и газови проекти ( на 
находищата Уренгойское, Южно-Русское и Ачимов). В същото време се ангажира с изискването от санкциите - да не 
инвестира в нови проекти в Русия. Освен това оттам заявиха, че ще отпишат около 1 евро милиарди от финансирането на 
проекта за газопровода "Северен поток 2". Подобни решения вече взеха и останалите партньори по този проект - Shell, 
Uniper, ENGIE и OMV. 
Австрийската компания OMV започна стратегически преглед на своите инвестиции в Южно Росское находище, 
включително потенциален изход. OMV прекрати преговорите с "Газпром" за придобиване на ново находище и официално 
се отказа от вноса на руски петрол. 
Френската компания TotalEnergies засега продължи участието си в Русия, включително и дела си от 19,4 процента в 
"Новатек" (водещата независима руска компания за Yamal LNG и Arctic LNG 2), 20 процента пряк капитал в Yamal LNG. 
TotalEnergies притежава и 20 процента в нефтено находище Kharyaga, и 49 процента в находището TernefteGaz. От 
компанията съобщиха, че руският дял е за близо 500 000 барела на ден производство, или около 17% от общото 
производство на компанията, 2,5 милиарда барела доказани запаси в нефтен еквивалент и 13,7 милиарда долара вложен 
капитал. От TotalEnergies обаче се отказват от инвестициите си в нови руски проекти, включително Arctic LNG 2, който е в 
етап на строителство след вземането на окончателното инвестиционно решение през 2019 г. Планирано е трите линии да 
влязат в експлоатация през 2023 г., 2024 г. и 2026 г., 
TotalEnergies взе решението си да остане в Русия на база на Принципите на поведение на компанията, съобразени с 
акционерите и общството. В съобщението си от месец март, TotalEnergies заяви, че ще продължи да доставя газ за Европа 
чрез проекта Yamal LNG в съответствие с решението на ЕС да поддържа доставките на руски газ. 
TotalEnergies няма да намери купувач за активите си в Русия, който да не е руски, предвид санкциите на ЕС и съответните 
закони. Изоставянето на тези активи би обогатило руските инвеститори, в противоречие с намерението на санкциите. 
TotalEnergies не е оператор на нито един от своите проекти в Русия, съобщиха още от компанията и дадоха пример - Yamal 
LNG се управлява от JSC Yamal LNG, което е съвместно предприятие, състоящо се от Novatek (50,1 процента), TotalEnergies 
(20 процента), Китайската национална петролна корпорация (CNPC) (10 процента) и Фонда на Пътя на коприната (9,9 
процента). Arctic LNG 2 се управлява от съвместно предприятие, състоящо се от Novatek (60%), TotalEnergies (10%, плюс 
11,6% косвен дял чрез акционерното си участие в Novatek), CNPC (10%), Китайската национална офшорна нефтена 
корпорация (CNOOC) ( 10 процента) и Japan Arctic LNG (10 процента), консорциум от Mitsui и Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation (JOGMEC). 
Операциите по всички тези проекти няма да бъдат повлияни от излизането на TotalEnergies. 
Компании за услуги в нефтогазовия сектор 
Водещи международни компании за услуги, включително Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, и Weatherford също 
излязоха с изявления, че няма да инвестират в нов бизнес в Русия, но ще изпълнят съществуващите договорни 
ангажименти в съответствие с международните санкции, но и закони. 
Няма официални съобщение от сервизните компании, участващи в текущото строителство на Arctic LNG 2. Те включват 
френско-американската компания Technip Energies, която спечели договор за 7,6 милиарда долара, както и италианската 
компания Saipem и турската компания Renaissance, които съвместно спечелиха договор от 2,2 милиарда евро[ от Arctic LNG 
2. 
Азиатските компании 
Всички азиатски компании избраха да останат в Русия. Те участват основно в находищата на Сахалин, както и в трите руски 
проекта за втечнен природен газ (Сахалин 2, Ямал LNG и Arctic LNG 2). 
CNPC има 20% дял в Yamal LNG и 10% дял в Arctic LNG 2.[26] 
CNOOC има 10 процента дял в Arctic LNG 2. На 30 март, по време на обявяването на годишните резултати на CNOOC за 2021 
г., председателят на компанията, Уанг Донгджин, каза: "Твърде рано е да се вземе решение, докато ситуацията Русия-
Украйна се променя през цялото време." 
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Известни ограничения си е поставила компанията Sinopec - спрени са разговорите по два бъдещи проекта - бъдещо 
предприятие със "Сибур" и съвместно предприятие за маркетинг на газ с "Новатек". 
Индийската корпорация за нефт и природен газ (ONGC) има три петролни проекта в Русия предимно с Роснефт (20 процента 
дял в "Сахалин 1", 26,6 процента в находищата във Ванкор заедно с три други индийски компании и 100 процента в Imperial 
Energy, която произвежда петрол в Русия). ONGC произвежда близо 62 хил. барела на ден в Русия, което представлява 44 
процента от международното й производство през финансовата 2021 година. Според съобщения в пресата ONGC и другите 
й партньори (Роснефт и японският консорциум за развитие на нефт и газ на Сахалин (SODECO) обсъждат как да продължат 
операциите на Сахалин 1 след решението на ExxonMobil да напусне Русия. 
Японски компании участват в проектите "Сахалин 1" и "Сахалин 2", в допълнение към Arctic LNG 2. SODECO има 30 процента 
дял в проекта Сахалин 1, заедно с ExxonMobil (оператор на проекта), "Роснефт" и ONGC. 
Mitsui участва в проекта "Сахалин 2" с 12,5 процента, както и в Arctic LNG 2 (10 процента с японски партньор JOGMEC). От 
компанията по-рано през март заявиха, че спазват международните санкции и се консултират с японското правителство. 
Засега японската компания Mitsui смята да остане в проектите за LNG с "Новатек" и се опасяват, че ако се оттеглят делът 
ща бъде придобит от китайски конкуренти. Ситуация, с която японската компания не е съгласна. 
Mitsubishi притежава 10% дял в "Сахалин 2" и заедно със своя японски партньор Mitsui (12,5%) се консултира с японското 
правителство за справяне със ситуацията след решението за напускане от Shell. Според Mitsubishi, около 60 процента от 
9,6 милиона тона втечнен природен газ годишно, които произвежда в Сахалин 2, се доставят до Япония. 
Ефекти 
По всичко изглежда, че сметката може да не излезе, а и да е много по-висока от очакваното. Не така отдавна подобна 
ситуация се разигра в сектора на ядрената енергетика, а Китай стана лидер. 
Замяната на европейските и американски компании с азиатски не само стеснява Европа, но и поставя още много, много 
въпроси. Иначе, както изглежда при успешни преговори къде под натиск, къде не, вече започнатите проекти ще 
продължат. Вероятно в определен момент ще бъдат решени въпросите и с финансирането. Уви "Северен поток 2 излиза 
от този обхват. Поне на този етап. Сега политиците имат много по-широко поле за размисъл. Ако мислят за Европа и 
бизнесът на европейските компании. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков започна кампания "Една заплата за Украйна". Призова да се даряват пари за боеприпаси 
Оръжейната подкрепа за Украйна се превърна в състезателна писта за част от управляващата коалиция. От ДБ се отказаха 
от свикване на коалиционен съвет по този въпрос утре. Премиерът обаче заяви, че ще го направи той и откри дарителска 
кампания за набиране на средства за купуване на боеприпаси от Украйна. 
Първо, съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов обяви неочаквано днес, че отпада "необходимостта 
от коалиционен съвет утре след променените позиции на  “Продължаваме промяната” и най-вече на “Има такъв народ” 
за изпращането на военна помощ за Украйна. Вместо това “Демократична България” направо ще предложи точка в 
дневния ред на първото заседание на парламента следващата сряда (4 май) и ще постави именно темата за гласуване на 
решенията за военната подкрепа, обяви той пред БНР. “Заявките на ГЕРБ и ДПС и позицията, която заеха от ИТН в 
последната публикация на лидера им във Фейсбук, говорят за това, че има възможност тази версия да мине при гласуване 
в зала. Така правителството ще получи мандат да даде военна помощ за Украйна и да направи преценка по какъв най-
добър начин да изпълни този мандат”, коментира той. 
Христо Иванов добави, че “Демократична България” ще се отзове на поканата на премиера Кирил Петков за участие в 
делегация до Киев. Представителят на формацията ще бъде "определен адекватно спрямо нивото на останалите 
участници.", допълни той. 
В ранния следобед обаче премиерът Кирил Петков обяви в профила си във Фейсбук, че освен организирането на пътуване 
до Киев, ще свика и коалиционен съвет още тази седмица за формирането на единна позиция относно изпращането на 
военна помощ за Украйна.  
"Изпращането на военна помощ за Украйна изисква политическо, но и обществено единство. В публичното пространство 
има много крайни мнения по тази тема. Мисля, че е време да обърнем тази обществена енергия в реални действия! Като 
министър-председател ще продължавам да работя за това България да има единна позиция въз основа на информиран 
избор", написа премиерът и обяви, че открива дарителска кампания под надслов "Една заплата за Украйна" за набиране 
на финансови средства, които да бъдат предоставени на Украйна за купуване на боеприпаси. "Докато достигнем 
политически консенсус, като граждани на България, които вярват, че никой в Европа няма право да нападне съседите си и 
да избива мирното население, можем свободно да изберем да помогнем финансово на Украйна за закупуване на 
боеприпаси.", изтъква Петков и призовава "всеки български гражданин, който наистина иска да помогне на Украйна, да 
дари като мен една заплата." В края на поста си премиерът посочва и сметка за дарения, която е адресирана директно към 
Киев: VDU 0515 Kiev; IBAN: UA133223130000025203000000021; SWIFT: EXBSUAUX 
 
√ ЕС призова: Работете от вкъщи, за да надвием Путин 
ЕС призовава европейците да шофират по-малко, да изключват климатика и да работят от дома поне три дни в седмицата, 
за да намалят зависимостта от руската енергия. Това са само част от мерките, изготвени от Международната агенция по 
енергетика (IEA), които биха спестили на домакинствата по 450 евро (375 британски лири) годишно, пише ВВС. 
Купуването на енергийни суровини от Русия помага на нейната икономика да финансира войната в Украйна. На което 
Европа се противопоставя, като търси алтернативи и призовава гражданите да коригират начина си на живот, като: 

• Отоплявайте домовете си по-малко през зимата и намалявайте климатика през лятото. 
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• Карайте по-бавно по магистрали с изключен климатик на автомобила, който изразходва по-малко гориво 

• Използвайте влака, вместо да летите. 

• Пътувайте с обществен транспорт, ходете пеша или с велосипед. 
ЕС препоръчва на местната власт да популяризира неделята като ден без автомобилен транспорт. 
„Изправени пред ужасните сцени на човешкото страдание, които видяхме след нахлуването на Русия в Украйна, хората в 
Европа искат да предприемат действия“, коментира Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по 
енергетика (IEA). „Това ръководство има лесни за следване стъпки, които с малко или с никакъв дискомфорт от наша страна 
могат да намалят притока на пари към руските военни и да ни помогнат да поемем по пътя към по-чиста и по-устойчива 
планета”, допълва Бирол. По изчисления на Агенцията, ако всеки европеец следва препоръките ѝ, би могъл да спести 220 
милиона барела петрол всяка година, достатъчно, за да напълнят 120 супертанкера. Освен това ще спести 17 милиарда 
кубически метра газ, достатъчни за отоплението на близо 20 милиона домакинства. 
Докладът препоръчва инвестиции в изолация на сградите, интелигентни цифрови термостати и цифрови автомобили, 
които ще намалят използването на изкопаеми горива. „Всички тези мерки могат да бъдат нещо като доброволни вноски, 
но те се нуждаят от политически действия, които да ги подкрепят“, коментира Леоноре Гевеслер, министър на околната 
среда на Австрия. Страната вече намали всички тарифи за обществения транспорт до три евро на ден и въвежда програма, 
с която ще помогне на домакинствата с ниски доходи да заменят старите и неефективни уреди. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0725 долара 
Курсът на еврото днес в началото на търговията се възстанови до известна степен от двугодишно дъно, достигнато вчера, 
съобщиха германски финансови издания.   
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0725 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0746 долара. 
 
√ Руската централна банка промени изчисляването на валутните курсове 
Централната банка на Русия промени начина на изчисляване на официални курсове на чуждестранни валути спрямо 
руската рубла, "за да осигури непрекъснатост на дейността на икономическите агенти" на територията на Руската 
федерация. 
„Обменният курс на щатския долар спрямо рублата ще бъде изчисляван въз основа на данните на Московската борса за 
среднопретегления обменен курс на щатския долар спрямо рублата за транзакции, сключени от 10.00 до 15.30 часа 
московско време.", съобщава регулаторът. Преди това периодът на изчисление беше 10.00 - 16.30 московско време. 
От руската централна банка добавят, че подобна схема ще бъде използвана за определяне на курсовете на еврото и юана. 
По-рано председателят на Банката на Русия Елвира Набиулина заяви, че Централната банка ще започне пилотни разчети 
за използване на цифровата рубла в реалната икономика през 2023 г. 
Според нея цифровата рубла ще помогне за по-евтините плащания. Освен това може да се използва при международни 
плащания. 
 
√ Петролът се стабилизира след вчерашното поевтиняване 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия във вторник, следвайки резкия спад с около 4% от предходната 
сесия, след като опасенията за търсенето на гориво в Китай бяха успокоени от обещанието на централната банка на 
страната да подкрепи икономиката, засегната от ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19, предаде 
Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,31 долара, или 1,28%, до 103,6 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI с повиши с 0,98 долара, или 0,99%, до 99,52 долара за барел. 
Цените и на двата бечмарка се понижиха с около 4% в понеделник, като в един момент от сесията Брентът бе поевтинял 
със 7 долара за барел, а WTI – с около 6 долара. 
Днес Народната банка на Китай (PBoC) заяви, че ще поддържа достатъчна ликвидност на финансовите пазари, след като 
по-рано обяви намаляване на съотношението на задължителните банкови резерви (RRR), за да подкрепи икономиката. 
„След като централната банка намали съотношението на задължителните резерви в чуждестранна валута за банките, това 
осигури известно облекчение за инвеститорите“, посочи в бележка доставчикът на анализи за енергийния пазар Vanda 
Insights. 
Столицата на Китай Пекин разшири масовите си тестове за COVID-19 от един квартал тази седмица до по-голямата част от 
града с близо 22 милиона жители, докато се подготвя за локдаун, подобен на този в Шанхай. 
„Ударът от китайските ограничения върху търсенето на петрол е в размер от над милион барела на ден и тестването на 12 
области през следващите пет дни ще определи следващия голям ход за цените на суровия петрол“, пише Едуард Моя, 
старши пазарен анализатор за OANDA в бележка. 
Отделно петима анализатори, анкетирани от Reuters, изчислиха, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 2,2 
милиона барела през седмицата до 22 април. 
Запасите от бензин се нараснали с около 500 хил. барела миналата седмица, а запасите от дестилати, които включват 
дизелово гориво и мазут, са намалели с 600 хил. барела. 
Анкетата е проведена преди публикуването на доклада за инвентаризацията от Американския петролен институт. 
 
√ Идва ли и криза с въглищата? 
Германия и Италия, обмислят връщането към втори живот за  изведени от експлоатация  въглищни електроцентрали. 
Употребата на въглища в САЩ е в пика си от десетилетие насам. Все повече кораби, натоварени с въглища потеглят от 
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Южна Африка към Европа. А Китай е започнал да отваря наново запечатаните преди години въглищни мини и планира да 
разработи нови. Китайското правителство смята да увеличи производството на въглища през 2022 г. до 300 милиона тона, 
което е със 7% повече от миналата година. 
Зависимостта на света от въглищата - гориво, което мнозина смятаха, че скоро ще изчезне, сега е по-силно от всякога и 
рязко нараства заради недостига на газ и увеличаващото се потребление на електроенергия на фона на войната в Украйна, 
съобщава Bloomberg. 
Според Международната агенция по енергетика (IEA) през 2021 г. светът е произвел 9% повече въглища, отколкото през 
2020 г. А според прогнозите, през 2022 г. потреблението на въглища в света ще нарасне с още 2%. Експертите отбелязаха, 
че използването на въглища остава най-голямото предизвикателство в борбата с изменението на климата, но в същото 
време по-близкото предизвикателство е друго. Първата фаза на глобалната енергийна криза беше предизвикана от 
недостига на природен газ, сега, заради нарастващата употреба и търсене може да последва и криза с въглищата, 
прогнозират още те. 
 
Investor.bg 
 
√ Европа иска вериги за доставка близо до дома, но е сложно 
За да се усети промяна, решорингът се нуждае от по-силен стремеж и осезаема подкрепа от ЕС  
Връщането на промишленото производство в Европа, т. нар. „решоринг“ или „оншоринг“, е разумна, дори жизненоважна 
бизнес стратегия. В предишните две десетилетия промишлените производители преместваха производството на всичко – 
от коли до козметика, главно на изток, към Китай, в опит да намалят разходите за труд и да защитят маржовете. 
Проблемите с веригите за доставка заради геополитическите развития и COVID-19 сега налагат преосмисляне, пише 
Bloomberg. 
Някои развития в последно време помагат. Карло Алтомонте, преподавател по икономика на европейската интеграция в 
университета „Бокони“ в Милано, твърди, че скоростта в последно време на европейската интеграция подкрепя 
„регионализирането“ на веригите за доставка. Но решорингът все пак е сложен и ще изисква труден избор както от 
компаниите, така и от правителствата. 
Да вземем например затрудненията на Дарданио Манули, президент и главен изпълнителен директор на италианската 
международна компания Manuli Rubber Industries, която произвежда хидравлично оборудване. Той е смятал, че вече е 
върнал веригата си за доставки от Китай, след като намерил доставчици за стомана и тел в Европа, конкретно в Германия, 
Великобритания и Люксембург. След това започва нашествието на Владимир Путин и Манули открива, че новите му 
доставчици внасяли чугуна си от Украйна, конкретно от завод в Мариупол. „Мислехме, че вече сме пренесли веригите за 
доставка у дома, но Европа се оказа най-слабото звено“, отбелязва Манули. 
Данните показват, че мащабен решоринг все още е труден за постигане. Има и някои данни за това. Базираната в 
Дюселдорф компания за търговия на дребно C&A Group открива нов текстилен завод в Германия, който ще произвежда 
400 хил. чифта дънки на година. Шведският автомобилен производител Volvo Car обяви планове за построи трети завод в 
Европа през 2025 г. По-малки компании също предприемат действия. 
Производителят на играчки Maia & Borges, базиран в Северна Португалия, е напът да постигне приходи от 12 млн. евро 
през 2022 г. спрямо 1,5 млн. евро през 2019 г., след като спечелил редица поръчки от Европа и САЩ, когато азиатските 
вериги за доставка били нарушени в първите месеци на пандемията. Патриция Мая, главен изпълнителен директор на 
компания, казва, че семейната фирма ще произведе 10 млн. играчки тази година и строи трети завод, за да се справи с 
търсенето, което се очаква да достигне 40 млн. до 2024 г. „От бизнес гледна точка имаме две добри години“, казва тя. 
Има значителни предизвикателства. Нужни са инженери за високотехнологичните фабрики, а фармацевтичната индустрия 
в Европа има отдавнашен проблем с изтичане на мозъци към САЩ. Дори производители на луксозни стоки не успяват да 
намерят достатъчно опитни служители, за да произвеждат стоките им. Френската група LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 
обеща да наеме 2000 млади хора, особено в Италия, за да поддържа производствените познания. 
За да се усети промяна, решорингът се нуждае от по-силен стремеж и осезаема подкрепа от ЕС и правителствата на 
страните членки. Някои стимули са само индиректно от полза за решоринга, като изпълнението на ESG цели. Една от най-
големите индустриални компании в Европа изпита затруднения с веригите за доставка миналата година. Част от стимула 
за ришоринг бил натискът от инвеститорите да имат „по-зелени“ вериги за доставка и намалени Scope 3 емисии (емисии, 
генерирани индиректно от дейностите на компанията). 
„Доближаването на доставчиците до заводите ни означава да ограничим въглеродните емисии“, казва директорът на 
международните вериги за доставка на компанията, пожелал да остане анонимен, тъй като разговорите все още не са 
публични. 
Пари от поспандемичния план на ЕС NextGeneration на стойност 750 млрд. евро са налични за компаниите за проекти със 
зелен или дигитален акцент. Maia & Borges кандидатствала за финансиране, отчасти защото използва роботика за 
производство на продукти. 
Тези фондове имат своя ефект, като стимулираха инвестициите в европейската индустрия на полупроводниците и 
производството на едноклетъчни батерии. Около 24 гигафабрики за батерии са обявени в Европа с годишен производствен 
капацитет за оборудването на 9 млн. електромобила на година, казва Ерик Нилсен, главен икономически съветник в 
UniCredit. 
Стратегически това прескача проблеми със снабдяването и политически проблеми с Китай, двигател за електромобили и 
батерии, както и осигурява по-малък въглероден отпечатък. Франк Пиш, преподавател по микроикономика в Техническия 
университет в Дармщад, твърди в неотдавнашен анализ, че несигурността ще направи локализираното производство 
„тъкмо навреме“ по-привлекателно. 
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Но връщането на веригите за доставка в Европа създават и нови проблеми. На два часа с кола от Порто се намира Траш-
ош-Монтеш в област Барозо, планинска област в удивителна красота в Португалия. Там Savannah Resources планира да 
установи най-голямата литиева мина в Европа. 
Тя е част от по-голям план за създаване на европейска верига за доставки на литий, която включва също рафинерия, 
управлявана от португалската енергийна компания Galp Energia и шведския производител на батерии за електромобили 
Northvolt. Екологични групи твърдят, че мините унищожават природата и общността. Проектът е кандидатствал за 
финансиране от NextGeneration. 
Някои малки компании просто вдигат ръце. На въпрос какво планира да прави сега, когато войната в Украйна нарушава 
веригата му за доставка, главният изпълнителен директор на Manuli Rubber казва: „Отиваме в Индия“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Kак да бъде спряна инфлацията? Гост бившият служебен вицепремеир Атанас Пеканов 
- Има ли българско оръжие в Украйна? Гост Георг Гергиев от ГЕРБ 
- След отпадането на Ковид мерките – как работят болниците? Гост директорът на болница „Александровска“ д-р 

Атанас Атанасов 
- След развод. Как да бъдат поделени родителските права? Дискусия в студиото 
- Французите избраха Макрон за втори мандат. Какви са очакванията? 
- Мъртва риба във водите на язовир Ивайловград. Каква е причината? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Ще реши ли пътуването на управляващите до Киев въпроса с изпращането на военна помощ за Украйна? 
- Как Община Белоградчик похарчи над един милион лева за залесяване, но екипът на NOVA не откри на място 

нито едно посадено дърво? Разследване на Васил Иванов. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 април 2022 г.  
София 

- Днес комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи ще бъде на посещение в България. 
Комисар Вархеи ще участва във форума "ЕС среща Балканите. Поуката от Украйна: Европейското разширяване – 
защита от войната", който събира в София политици от Европа и други високопоставени личности. В програмата 
на комисаря са включени също срещи с президента Румен Радев, министър-председателя Кирил Петков и 
министъра на външните работи Теодора Генчовска. 

- От 9.00 часа в клуба на БТА ще се проведе подписване на договор за партньорство между Българската телеграфна 
агенция /БТА/ и Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/. 

- Oт 10:00 часа. в „София Хотел Балкан“ ще се проведе форум "ЕС среща Балканите" Поуката от Украйна: 
Европейското разширяване – защита от войната. Организатори на форума са партия АЛДЕ, с подкрепата на 
Европейския либерален форум и Атлантическия клуб в България. Специални гости на събитието ще бъдат 
Федерика Могерини, ректор на колежа на Европа и върховен представител на Европейския съюз по външните 
работи и политиката на сигурност (2014-2019) и еврокомисарят по съседство и разширяване, Оливер Вархеи. 

- От 10.00 часа в сградата на КНСБ на пл. "Македония" 1, зала "Европа", ет. 2 ще се проведе форум на организиран 
от КНСБ и Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ на тема "Адаптивност, гъвкавост и сигурност на 
заетите в отрасъл ВиК с внедряването на дигитални технологии“. 

- От 11.00 часа в клуба на БТА ще се проведе пресконференция за обявяване на носителя на наградата за цялостен 
принос към театралното изкуство „АСКЕЕР 2022“ На пресконференцията ще бъде представен и специалният брой 
на списание „ЛИК“, посветен на 30-годишнината на наградите „АСКЕЕР“. 

- От 12.00 часа в клуба на БТА ще се проведе пресконференция на Центъра за изследване на демокрацията на 
свързана с енергийната и климатична сигурност в България. 

- От 19.00 часа в “Бял куб” - галерията на РЦСИ Топлоцентрала ще бъде открита изложбата “Докато стоиш до мен”, 
която е с международно участие.  

*** 
Велико Търново. 

- От 18.30 часа в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” ще бъде представена постановката „Испанска 
афера” от Жорди Галсеран.  

*** 
Варна. 

- От 11.00 до 15.00 часа на адрес ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ 32 ще старита инициативата „Размяна на книги“. 
Организатор на кампанията е Фондация"Академия за рециклиращо изкуство" 

*** 
Плевен. 

- От 13.00 часа в клуба на БТА ще се проведе пресконфернция ще дадат представители на читалища от община 
Плевен. Ще участват Кристина Христанова - председател на Общинския читалищен съвет, Мария Венкова - 
председател на НЧ "Хр. Ботев 1959", Ивайло Атанасов - председател на НЧ "Съгласие 1869" и Николай Маринов - 
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председател на НЧ "Парашкев Цветков 2003". Темата ще бъде разразилият се скандал по време на заседание на 
Комисията за разпределение на читалищните субсидии. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ предстои премиерата на документалния филм за пътя на проф. Минко 
Балкански в света на физиката. Възпитаниците на ПГКНМА, носеща неговото име, пак ще бъдат там, защото 
примерът на техния патрон винаги е вдъхновяващ и заразителен. 

- От 11:15 часа на пистата на стадион "Берое" брифинг ще дадат кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, 
зам.-кметът Красимира Чахова, президент на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов, 
представители на СКЛА "Берое и представители на украинския отбор, който е на подготовка в Стара Загора. 

*** 
Сливен. 

- От 10.30 часа кметът Стефан Радев ще посети облагородения район в кв. „Сини камъни“, зад блок 22, срещу ОУ 
„Елисавета Багряна“. След огледа на извършените до момента дейности, ще се състои и брифинг на кмета, на 
който ще имате възможност да задавате въпроси и по други теми. Здрави и светли празници!  

*** 
Шумен. 

- От 18.30 часа часа в концертната зала на народното читалище „Стилиян Чилингиров-1963“ на площад 
„Гривица“Градския духов оркестър ще се изнесе концерт „В приказната нощ“ – филмова музика. Градският духов 
оркестър „Михаил Биков“ с диригент д-р Христо Атанасов кани шуменци на първия си концерт за 2022 година. В 
програмата са включени произведения от хитови заглавия на световното кино. Входът за зрители е свободен. 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Украйна изнесе олио и намали цената му в Европа, у нас поскъпва 
в. Труд - Разиграват пациенти с електронни рецепти 
в. Телеграф - Фраш влака до морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Обвързват социалните помощи с линията на беднст 
в. 24 часа - Никой не е виновен, че не е надникнал зад вратата на Кристина и Георги - родителите на мъртвите Ивон и Васил 
в. Труд - Над 87 000 се отказаха от втората си пенсия 
в. Труд – Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от град Шипка: Изнасяме неофициално оръжие за Украйна 
в. Телеграф - Каските за Украйна потеглят утре 
в. Телеграф - България легализира конопа 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Илиев, зам.-председател на агенцията "Безопасност на движението по пътищата": Трябва да извадим 
полицаите от хранилките, където снимат на скрити места, към участъци с много катастрофи 
в. Труд - Красимир Каракачанов, бивш вицепремиер и министър на отбраната, пред "Труд": Кирил Петков изпълнява чужди 
поръчки по македонския въпрос 
в. Телеграф - Проф. д-р Донка Байкова, експерт по хранене и диететика: Яйцата в хладилника за не повече от три дни 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да изолира Русия като геополитически Чернобил, ще е грешка на Запада 
в. Труд - "Преместване" на националното предателство 
в. Телеграф - Затворите не са лукс 

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

