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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
БНТ 
 
√ Васил Велев за спирането на руския газ: Може да се стигне до фалити на редица предприятия 
Надяваме се руският газ да бъде бързо заместен с друг, в това увери министърът на енергетиката. В най-добрия 
случай ще получим с 40% по-високи цени, които и сега са много над нивата, които позволяват на индустрията да бъде 
конкурентна. Това заяви в "Денят започва" председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. 
По думите му няма логика да се лишаваме от руския газ. Допълни, че може да се стигне до фалити на редица предприятия, 
ще се работи на загуба докато може. 
Защо се отказваме от схема на плащане, която по нищо не ни ощетява, попита Велев. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
Еxpert.bg 
 
√ Ще затворят ли заводи заради спирането на газа?  
Спирането на доставките на руски газ ще бъде тежък удар за българската индустрия и може да доведе до спиране или 
дори затваряне на производства. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев.   
"Ако газоподаването спре, предприятията ще затворят. Ако продължи, но на непосилно високи цени, те ще ограничат 
дейността си или ще спрат, зависи от ръководителите и собствениците им", каза Велев. В момента българската индустрия 
няма полезен ход. Полезният ход е спиране на работа, заяви той. 
Сериозен удар ще понесе машиностроенето, което е силно зависимо от газа. То е най-важната част от износа ни, като в 
сектора работят около 100 000 души. Селското стопанство, животновъдството, хлебопроизводството, плюс социалната 
сфера – болници, детски градини също са пряко зависими от "синьото гориво". 
Най-непонятното в случая е защо се отказваме от схема на плащане, която с нищо не ни ощетява, няма никакви уловки с 
разлики в курса, просто трябва да открием сметки в посочената банка и да плащаме там, както сме плащали досега, учуден 
е Велев.   
Има ли алтернатива 
Българският бизнес не е уведомен дали са договорени алтернативни доставки на газ и в какви количества. Това, което 
знаем от министъра на енергетиката е, че алтернативите са с 40% по-скъпи. Това ще доведе до спирането на редица 
предприятия в химическата промишленост, металургията, производството на стъкло. Там ще се работи на загуба, докато 
може, обясни шефът на АИКБ. 
Преминаването на друго гориво не може да стане от днес за утре. Това изисква месеци, в някои случаи години, подчерта 
той.   
В най-добрия случай ще получим газ на 40% по-висока цена. Цените и в момента са много по-високи от тези, които 
ползволяват на индустрията да бъде конкурентоспособна. Нашите конкуренти в Америка ползват в пъти по-евтин газ, каза 
Велев. 
Абсолютно неоправдано е да се отказваме от сигурен, дългосрочен, евтин газ, за да търсим скъп газ, ден за ден, оттук и 
оттам, който освен високата цена носи голяма несигурност и риск от спиране на газоподаването, обясни Васил Велев.   
Ние постоянно си създаваме проблеми, изкривяваме пазара и после казваме държавата трябва да подкрепи едно или 
друго. Държавата не трябва да пречи, категоричен е той. 
Има дългосрочен договор, който е на много по-добри цени от тези на спот пазара. Защо да не използваме евтин газ по 
дългосрочен договор, а да купуваме оттук и оттам скъп газ, попита риторично председателят на АИКБ. 
"За да се докарваме пред началниците, както би казал един бивш премиер", каза Велев, визирайки Бойко Борисов. 
Нека тези, които си мерят договорите, да ги мерят със своите заплати, а не със заплатите на нашите работници, които 
изработват парите си с честен труд, призова шефът на АИКБ. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Спирането на доставките на газ за България от „Газпром" ще доведе до по-високи цени 
„Това ще бъде пагубно за химията, металургията, стъклопроизводството и машиностроенето", каза още той 
„Спирането на доставките от „Газпром” в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-za-spiraneto-na-ruskiya-gaz-mozhe-da-se-stigne-do-faliti-na-redica-predpriyatiya-1192901news.html?fbclid=IwAR1thRqYvAVkQJ250TuUvEmsxPGiCzmN6H2fn86ocTfvzSLpPyh6DN2O8x8
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дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ”. Това 
заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„По веригата ще бъдат засегнати всички”, каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. „Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който „Газпром” основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение – може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо”, коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в „Газпромбанк”. „Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата”, посочи той. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Велев: Спирането на доставките на газ ще доведе до по-високи цени 
„Това ще бъде пагубно за химията, металургията, стъклопроизводството и машиностроенето", каза още той  
„Спирането на доставките от „Газпром” в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ”. Това 
заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„По веригата ще бъдат засегнати всички”, каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. „Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който „Газпром” основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение – може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо”, коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в „Газпромбанк”. „Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата”, посочи той. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Спирането на доставките на газ означава много по-високи цени 
Спирането на доставките от „Газпром” в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ. Това 
заяви в сутрешния блок „Здравей, България“ председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
По веригата ще бъдат засегнати всички, каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който „Газпром” основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение – може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо, коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в „Газпромбанк”. Това ни дава 
време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата, посочи той. 
 
√ Русия спира доставките на газ за България  
"Газпром" спира доставките на газ за България. Днес в „Булгаргаз“ ЕАД е получено уведомление, че доставките на 
природен газ от „Газпром Експорт“ ще бъдат спрени, считано от 27 април 2022 г. 
Българската страна е изпълнила изцяло задълженията си и е извършила всички плащания, изисквани по настоящия 
договор, своевременно, стриктно и в съответствие с неговите клаузи, се казва още в изявлението. 
По думите на говорителя на кабинета Лена Бориславова премиерът и вицепремиерът са запознати със ситуацията, а  
причина за паника и притеснения няма. 
„Подобен сценарий е обсъждан още през февруари и сме готови да реагираме. Има си договорености за алтернативни 
доставки, всичко е подсигурено”, подчерта специално за NOVA Бориславова. 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира за NOVA спирането на 
газа от Русия към страната ни. 
„Това е изправяне на нокти на мениджърите на предприятия у нас”, заяви Велев. Той изрази надежда „Булгаргаз” да знаят 
какво правят, защото имали месец, за да се подготвят за ситуацията. 
По думите на Велев ЕК е разрешила плащания, съобразени с изискванията на „Газпром”, но нашето плащане не е 
направено, както трябва и парите са върнати, а трансакцията не се брои. 
От Министерството на енергетиката заявиха, че след анализи е станало ясно, че предложената от руската страна процедура 
за плащане в рубли не отговаря на подписания договор и е рискова. Министърът на енергетиката Александър Николов 
пише, че ресорното ведомство, Българският енергиен холдинг, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ са предприели стъпки за 
алтернативни договорености за доставка на природен газ и за справяне с така създалата се ситуация. Към настоящия 
момент не се налагат ограничителни мерки за консумацията в България. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2022/04/27/366786/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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Dnes.bg 
 
√ По-високи цени на всичко заради спирането на доставките на газ 
Велев: Пагубно е за химията, металургията 
„Спирането на доставките от „Газпром” в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ”. Това 
заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред Нова телевизия. 
„По веригата ще бъдат засегнати всички”, каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. 
„Имахме един месец време да осмислим и да се подготвим за новия начин на плащане, който „Газпром” основателно 
поиска от нас. Основателно, защото правото днес няма никакво значение – може да се блокират активи на държави, на 
корпорации, върховенството на правото вече не означава нищо”, коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в „Газпромбанк”. 
„Това ни дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата”, посочи той. 
 
24 часа 
 
√ Велев: Спирането на доставките на газ ще доведе до по-високи цени  
„Спирането на доставките от „Газпром” в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ”. Това 
заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред <a  
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. „Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който „Газпром” основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение – може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо”, коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в „Газпромбанк”. „Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата”, посочи той. 
 
Frog News 
 
√ Шефът на АИКБ Васил Велев: България решава проблема с газа, като открие сметка в рубли в Газпромбанк  
Спиране на доставките на газ означава по-високи цени на бизнеса. Много сфери ще бъдат засегнати от тях, като химия и 
металургия, но най-вече машиностроенето. Това каза шефът на АИКБ Васил Велев. Според него единствения шанс България 
да излезе от тази ситуация е да бъде открита наша сметка в рубли в Газпромбанк. 
Сега да изчисляваме щетите е излишно, трябва да ги предотвратим, защото много лесно това може да стане. Ние имахме 
един месец време да осмислим и да се подготвим за новия начин на плащане, който основателно Газпром поиска. Защото 
днес правото вече няма никакво значение, може да се блокират активи на държави, на корпорации листвани на борсата, 
на физически лица, върховенството на правото и сигурността на собствеността, вече не значат нищо, обясни експертът по 
Нова телевизия. 
Русия продава газ срещу евро, еврата могат да бъдат блокирани и да не бъда на разположение на продавача. Той казва: 
Ето права за вас, улеснение е да ги превеждат в евро или долари, нашия договор, мисля, че е в долари, в Газпромбанкова 
сметка, конвертирате ги и няма значение курсът какъв е, на борсата колкото-толкова. Заверявате вашата сметка в рубли в 
Газпромбанк и когато от вашата рублева сметка постъпят по сметката на Газпром в рубли парите, тогава газът е за вас. Това 
е лесно и може и трябва да се направи. Очевидно другите европейски страни са го направили, затова не им е спрян, 
допълни Васил Велев. 
 
Epicenter.bg  
 
√ Васил Велев: Спирането на газа е пагубно за химията, металургията и машиностроенето  
Лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". Това ни дава време 
да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата, посочи той 
Спирането на доставките от "Газпром" в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ", 
предупреди председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
"По веригата ще бъдат засегнати всички", каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. "Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който "Газпром" основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение - може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо", коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". "Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата", посочи той. 
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√ Енергийни експерти за спрения руски газ: До 10 дни казусът с "наказателната акция" ще се реши 
Какви са вариантите пред България и как ще се отрази на потребителите у нас 
Към днешна дата няма причина за сериозни притеснения. Излизаме от отоплителния сезон, ползваме по-малко газ. Ако 
се наложи Европа ще помогне. До 4 млн. куб. метра ако употребяваме, можем да закърпим положението, заяви 
енергийният експерт Васко Начев пред Нова телевизия по повод съобщението на "Газпром",  че спира доставките за Полша 
и България от днес. 
"Повече от седмица до десет дни няма да продължи този казус. Това е тест за това, какво би станало в Европа", посочи 
Начев. 
Според него за България е добре, че газът е спрян само за нас, защото при нужда западните партньори ще ни помогнат. 
Той е убеден, че ако България отнесе въпроса за спиране на руския газ в международен арбитраж, България ще спечели 
делото. 
"За да сме първи в списъка на "Газпром" някой иска да падне правителството и Русия опитва да си осигури благодатна 
почва при следващо правителство", сочи още прочита на Начев за спряния руски газ за страната. 
"Спомняте си действията на посланик Митрофанова. Газът се спира с мотива, че Русия нямало да прави компромиси, че 
България е сгафила", каза още Начев. Позицията на "преклонената главица" не носи нищо добро. Колебанията на България 
води до ответни действия от Русия. Тя за пореден път демонстрира средновековни методи. Проблем ще бъде, ако газът 
спре за цяла Европа. Така България няма да усети цялата тежест на едно такова спиране, обясни Начев. 
Много скоро газът ще бъде пуснат отново към България, убеден е той. 
Енергийният експерт Иван Хиновски също вижда зад спряния газ, наказателна акция на Русия. 
"За всички беше изненадващо, надявахме се на разум от руска страна, очаквахме натиск върху цената, за мен това е 
наказателна акция, защото България, освен Полша, е наказана по този начин. Като българин за мен това е обидно", каза 
Хиновски пред БНТ. 
По думите му две от ключовите мерки са - да бъде подготвена свързаността с Турция, както и с Гърция. 
Според Хиновски може да се приложи анекс към договора за доставка на природен газ от Русия, без да е необходимо 
цялостно подновяване на договора с "Газпром". 
"Тогава нямаше да има този стрес. Сега ние ще внасяме LNG, той по принцип заедно с всички разходи по транспорта е 
между 20-30% по-скъп от тръбния газ. Ние трябва да очакваме по-скъп газ при този нов сценарий", каза още Хиновски. 
Според него основният стрес ще го изживеят гражданите, болниците и социалните домове, а за топлофикациите стресът 
няма да е голям, тъй като е приключил отоплителния сезон. 
Акцентира, че не е разумно ние да спираме транзита на газ за Сърбия и Унгария. 
Останали са 17% запаси на природен газ в газохранилището ни и те трябва да се пазят като зеницата на окото, коментира 
и енергийният експерт Еленко Божков по Нова телевизия. Веднага трябва да се премине на алтернативно гориво - мазут, 
смята Божков. "Тези, които трябва да продължат да се снабдяват с природен газ са училища, детски градини и болници", 
допълни още енергийният експерт и поясни, че има градове като Пловдив и Плевен, които използват предимно природен 
газ, затова "трябва да се провери какво е състоянието на газовите им турбини". По думите на експерта най-засегнати от 
спирането на газа от страна на Русия ще бъдат хлебопроизводителите у нас. "Трябваше да се използват всички 
възможности за предварително запълване на хранилището", смята Еленко Божков. Други две групи хора, които ще изпитат 
затруднение са битовите и промишлените прозводители. "Битовите производители са едва 2,5%, нека ги запазим. А 
промишлените производители делим на две групи - тези, които използват газа като суровина и тези, които го използват 
като гориво", обясни Божков. 
"Тези които го използват като суровина ще изпитат икономически шок", поясни още той. 
Според енергийния експерт има фирми, които ще плащат с руски рубли и ще могат да доставят газ за България. 
"Втората възможност е да се доставя газ към Гърция, там да се регазифицира, а този газ който отива за Гърция, но минава 
през България - да използваме ние, тъй като никоя от страните, които ни заобикалят, няма ограничение в търговията с 
природен газ засега", обясни експертът. 
Спирането на доставките от "Газпром" в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който 
дава най-много принос за българския експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ", 
предупреди обаче председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"По веригата ще бъдат засегнати всички", каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. "Имахме един месец време да осмислим и 
да се подготвим за новия начин на плащане, който "Газпром" основателно поиска от нас. Основателно, защото правото 
днес няма никакво значение - може да се блокират активи на държави, на корпорации, върховенството на правото вече 
не означава нищо", коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". "Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата", посочи той. 
  
3e-news.net 
 
√ „Газпром“ спира доставките на газ за България 
Руската газова компания „Газпром“ спира газовите доставки за България. Това се казва в съобщение на Министерство на 
енергетиката. 

https://nova.bg/news/view/2022/04/27/366784/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-17-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8/
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Вчера, на 26 април, в „Булгаргаз“ ЕАД, е получено уведомление, че доставките на природен газ от „Газпром Експорт“ ще 
бъдат спрени - считано от 27 април 2022 г. 
Българската страна е изпълнила изцяло задълженията си и е извършила всички плащания, изисквани по настоящия 
договор, своевременно, стриктно и в съответствие с неговите клаузи, се казва в съобщението. 
След извършен анализ от страна на държавното дружество „Булгаргаз“ и Българският енергиен холдинг (БЕХ) е установено, 
че предложената от руската страна нова двуетапна процедура за плащане, не е в съответствие на съществуващия до края 
на тази година договор и крие значителни рискове за българската страна, включително да извършва плащания, без да 
получи каквито и да било доставки на газ от руската страна, се казва още в съобщението. 
Министерството на енергетиката, Българският енергиен холдинг, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ са предприели стъпки за 
алтернативни договорености за доставка на природен газ и за справяне с така създалата се ситуация. Към настоящия 
момент не се налагат ограничителни мерки за консумацията в България, уточняват от министерството. 
По-рано министърът каза, че се прави анализ на предложението на "Газпром", но темата остана встрани. Междувременно 
българските работодателски организации по-рано настояха за разговори по нов договор с "Газпром". 
Настоящата ситуация остава трудна за България. Отоплителният сезон приключи, но газохранилището на страната, което 
стартира етапа на нагнетяване е пълно до 17.17 % или 0.9983 TWh. На този фон цените на газа на газовия хъб TTF във 
вторник дадоха сигнал за тревога, повишавайки се с над 6 %. 
Реакциите 
По повод на спрените доставки председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев коментира за Нова ТВ спирането на газа от Русия. „Това е изправяне на нокти на мениджърите на предприятия у 
нас”, заяви Велев. Той изрази надежда „Булгаргаз” да знаят какво правят, защото имали месец, за да се подготвят за 
ситуацията. По думите на Велев ЕК е разрешила плащания, съобразени с изискванията на „Газпром”, но нашето плащане 
не е направено, както трябва и парите са върнати. Така трансакцията не се брои и газоподаването е спряно, обясни 
бизнесменът. 
Работата на топлофикациите в България не може да продължи без руските доставки на газ. Това каза за bTV Иван 
Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум, след като от Министерство на енергетиката съобщиха, че 
от 27 април "Газпром" прекратява доставките на синьо гориво за България. По думите му съгласно нормативните 
изисквания те трябва да разполагат със запас от мазут. 
По-важна е индустрията, защото тя изпада в шок в момента. 95% сме зависими от руския газ, каза експертът. 
"Би трябвало, тъй като това се очакваше, България да е взела съответните мерки, най-малко да имаме готов договор за 
междусистемна свързаност с турската газова система, защото от там можем да получим най-бързо доставки на природен 
газ 
И другото - суапови сделки през LNG терминала на гръцкия остров Ревитуса, макар и малки количества. На България реално 
погледнато сега й трябват около милиард - 1,5 милиарда най-много кубически метра газ на година. Вече в остатъка от тази 
година остават много по-малко. До края на тази година - може би половината", заяви Иван Хиновски.  
По думите му, много е важна подготовката със съседните страни, нормативна и политическа. Над 95% от газа, който 
България потребява, е от "Газпром", допълни експертът. "Даже бих казал, че този газ, който ние го наричаме азерски, той 
до голяма степен има руска компонента, така че може да се каже, че сме 95% зависими от руския газ", отбеляза Хиновски. 
"Няма основание за притеснение и няма риск за енергийната сигурност на страната. С тези думи началникът на кабинета 
на премиера Кирил Петков - Лена Бориславова коментира пред БНР и bTV информацията за спиране на доставките на газ 
от Русия, считано от 27 април. 
По думите ѝ от месеци българското правителство е било готово за подобен сценарий. 
"Има подсигурени алтернативни доставки и няма причина за паника", увери Бориславова. 
Премиерът Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са уведомени за ситуацията. 
"Газпром обяви, че спира доставките на газ към България без предупреждение. Преждеуправляващите обещаха 
диверсификация, която не осъществиха. Вместо това построиха газопровод за 3 млрд. лв. платен от българските 
данъкоплатци. От всички нас. България ще се справи. Работим активно цената да се повлияе минимално", гласи съобщение 
в официалния профил във Фейсбук на "Продължаваме промяната". 
Плащане в рубли 
Припомняме, че президентът на Русия Владимир Путин на 23 март заяви за преминаване на разплащането на доставките 
за руски природен газ за страните от Европейския съюз и други държави, които въведоха ограничителни мерки срещу 
Русия към рубли. Както и за отказ от разплащания в евро и долара. Впоследствие президентът на страната подписа и указ 
и съобщи, че ако неприятелските страни не плащат в рубли от 1 април, то Русия ще смята това за неизпълнение на 
задълженията по газовите договори. 
Преди две седмици стана ясно, че анализ на Европейската комисия (ЕК) установява, че указът на руския президент Путин 
нарушава санкциите, въведени след началото на военните действия в Украйна. Според този анализ, указът на Путин 
създава „нови правни обстоятелства“. Русия ще контролира трансакциите и ще може да регулира обменния курс в своя 
полза. Механизмът, представен в документа ще наруши „ограничителните мерки“ на ЕС по отношение на правителството 
на Русия и Централната банка, смятат от ЕК. 
 
Икономически живот 
 
√ Как украинските бежанци могат да са позитив за българската икономика 
Анализът на Росен Шарков е от сайта на ЕКИП 

https://ekipbg.com/
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От началото на войната в Украйна – 24.02.2022 г. до днешна дата, миграцията на украинските граждани към съседни 
държави членки на ЕС – (Полша, Румъния, Унгария, Словакия и България) се увеличи драстично. Като към днешна дата по 
данни от Върховния комисар на ООН за бежанците – бежанците от Украйна наброяват почти 5 милиона души. От тях 
България е посрещнала около 90 000 души, на които им е предоставена международна закрила, не e ясно колко от тях 
биха останали на територията на държавата в дългосрочен план. 
С предоставянето на тази международна закрила, на украинските граждани се предоставят следните права: 

1. да останат на територията на Република България; 
2. да получат регистрационна карта; 
3. да получат здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване 

при условията и по реда за българските граждани; 
4. да получат психологическа помощ; 
5. да бъдат социално подпомагани по реда и в размера, определени за българските граждани; 
6. да им бъде предоставен преводач или тълковник; 
7. да получат подслон и храна. 

След предоставяне на международна закрила украинските граждани придобиват право на достъп до пазара на труда, чрез 
Бюрото по турда и Агенция по заетостта. 
За да могат украинските бежанци да се интегрират успешно и за да бъдат удовлетворени, не на последно място и да не 
бъдат в тежест на крехката социалната система в България, те следва да бъдат насочени  към заемането на свободни 
работни места, с което биха могли да допринесат за намалянето на кадровия в страната дефицит. На първо място може да 
бъдат временно заети в сектор „Туризъм“ тъй като предстои откриването на летния сезон, а в този сектор има голямо 
търсене на работна сила. 
По статистика на НСИ за 2021 година, броят на заетите български граждани достига 3 милиона. Към 09.04.2022 г. 
свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в България наброяват 20 125. Същите са разпределени по различни 
сектори и региони в страната. 
Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда, за да работят по следните опростени 
процедури: 
Украинските граждани, които имат необходимите документи, доказващи български произход, могат да започнат работа 
веднага след регистрация в Агенция по заетостта, останалите украински граждани имат право на сезонна работа до 90 дни 
в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване за 12 месеца, 
като и в двата случая е необходима регистрация в Агенция по заетостта. 
Ако демографската тенденция в България се запази, негативните ефекти от нея вече са изразени в следната прогноза – Ако 
се запазят текущите нивата на смъртност, раждаемост и емиграция, по данни на НСИ се очаква, че през 2035 година, 
населението ни ще бъде с около 200 000 българи по-малко, а през 2050 прогнозата е населението на страната ни да бъде 
под 5,8 милиона души. 
На фона на тези негативни статистически прогнози и данни, вливането на нова работна сила от страна на мигриращите 
украински граждани би, ако не прекратило, то забавило развоя на негативните тенденции. 
В началото на януари 2022г. Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP), в която членуват АИКБ, 
КРИБ, БСК и БТПП пpeдcтaви пpиopитeтитe cи зa 2022 г. и зa пopeднa гoдинa нeдocтигът нa paбoтнa cилa бe oпpeдeлeн ĸaтo 
eдин oт нaй-гoлeмитe пpoблeми пpeд бизнeca и иĸoнoмиĸaтa. Като сред техните приоритети са: 

• Разработване на програма и пакет от мерки за привличане на таланти – на висококвалифицирани и дефицитни 
специалисти. 

• Подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и осигуряване на възможност 
чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда 
в България. 

Висококвалифицираните специалисти от трети страни, привлечен за периода 2012 до 2020 г. Наброяват 1040. Тази бройка 
е крайно недостатъчна и трябва да накара управляващите да вземат съответни мерки за намаляване на бюрократичната 
тежест. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков за спирането на руския газ: Българското правителство е подготвено, имаме план за алтернативни 
източници 
Българското правителство е подготвено, има план за алтернативни източници. Няма да бъде спирана доставката на газ към 
консуматорите. Спирането на газа е грубо нарушения на договора и шантаж, каза Кирил Петков. По думите му 
правителството преглежда всички договори с "Газпром", включително и за транзит на газ, защото едностранен акт на 
изнудване е недопустим. Това заяви премиерът Кирил Петков в началото на заседанието. Премиерът се е чул тази сутрин 
с премиера на Гърция и е получил уверение, че газовата връзка ще бъде готова през юни, каза Кирил Петков. 
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Днес премиерът Кирил Петков и представители на управляващата коалиция заминават за Киев. 
Българската делегация ще лети до Полша, а оттам е осигурен нощен маршрут към украинската столица. В Киев делегацията 
ни ще предаде каски и бронежилетки, които българското правителство е обещало на Украйна. 
Очакванията на премиера са представителите на управляващата коалиция, които ще пътуват до Киев, да се запознаят с 
реалната ситуация в Украйна. 
Междувременно стана ясно, че доставките на природен газ от "Газпром експорт" за България спират от днес. Това 
съобщиха от "Булгаргаз", позовавайки се на писмо, получено от руската страна. От българската газова компания уточняват, 
че към настоящия момент не се налагат ограничителни мерки за консумацията в България. 
 
√ Васко Начев: България има основания да заведе дело за спрените доставки и ще спечели 
България може да заведе иск в Международния арбитраж за спрените газови доставки и би спечелила това дело, заяви в 
"Денят започва" енергийният експерт Васко Начев. Той определи поведението на Русия като опит за събори правителството 
у нас. 
"Това решение има политически привкус и е опит за спъване на правителството. Това не е единственият опит, знаете 
как се държи Митрофанова. Това е формален повод - цяла Европа плаща по един и същи начин, пък само ние и Полша 
сме сбъркали. Посяга се на най-слабия, защото ние сме с най-ниска консумация на газ в ЕС и това най-малко би засегнало 
Русия." - каза Начев. 
Той изрази увереност, че Газпром ще възобнови доставките към страната ни в най-скоро време. Според него е несериозно 
да се мисли за вариант, в който България да спре транзита по Турски поток за Сърбия и Унгария. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Шефът на комисията по стокови борси и тържища: Поскъпването ще продължи докато не се успокои енергийният 
пазар 
Бавното покачване на цените на основни хранителни стоки у нас ще продължи докато не се успокои пазарът на енергийни 
ресурси. Това заяви в "Денят започва" председателят на Държавна комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. 
Ново поскъпване не се очаква единствено при пресните плодове и зеленчуци, защото продукцията в България е добра и 
се очаква скорошно насищане на пазара с качествена българска стока. 
Иванов допълни, че спирането на газовите доставки засега няма да повлияе на оранжерийното производство, но ако 
ситуацията остане същата през следващия селскостопански сезон, цените ще се повишат още. 
Според него въвеждането на диференциран ДДС за хляба няма да доведе до поевтиняването му, но ще задържи цената. 
Тази година българските производители очакват изключително добра зърнена реколта. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ България настоява за промени в Конституцията на РСМ преди начало на преговори с ЕС 
Еврокомисарят по разширяването на Съюза Оливер Вархеи призова България да подкрепи преговорната рамка на Северна 
Македония с Европейския съюз до юни. 
Призивът му дойде от София, където Вархеи участва в специална конференция за разширяването на ЕС към Западните 
Балкани и се срещна с президента, премиера и външния министър. Теодора Генчовска обаче повтори, че Скопие, първо, 
трябва да изпълни условията на България, едно от които е българите да бъдат вписани в Конституцията на югозападната 
ни съседка. 
Междувременно управляващият Социалдемократически съюз на Македония и опозиционната ВМРО-ДПМНЕ оповестиха 
декларации с предупреждение към премиера Димитър Ковачевски да внимава - каквато и било договорка с България да 
не е процес на "българизация". 
България продължава да настоява Скопие първо да промени Конституцията си и да изпълни условията по Протокола "4+1" 
преди да каже "да" на преговорната рамка на Република Северна Македония с ЕС. Теодора Генчовска потвърди позицията 
пред еврокомисаря по разширяването Оливер Вархеи, министри от Западните Балкани и дипломати. 
"Това е условие, което е залегнало в декларацията на Народното събрание и в решенията на КСНС. Така че за нас е 
условие, което трябва да бъде елемент, който трябва да бъде изпълнен от страна на РСМ", бе категорична 
Генчовска. 
БНТ: Въпросът е да бъде вписано в преговорната им рамка или първо да го изпълнят? 
Теодора Генчовска: На този етап е първо да го изпълнят. Преди да започнат преговорите с тях. 
Генчовска обясни още, че подкрепата на България за разширяването на ЕС към Западните Балкани е категорична, но не 
безусловна. И че се води диалог със Скопие за преодоляване на изкуствените разделения, създадени от времето на 
югославския режим. 
"Изграждането на предсказуеми и лоялни отношения, обаче, е сложен процес. Изискващ политическа воля и зависещ 
от конкретни резултати, а не от крайни срокове", каза тя. 
Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи настоява София и Скопие да намерят решение до юни. 
"Изключително разочарован съм, че все още обсъждаме този въпрос, защото ние смятахме, че сме го решили преди 
две години, но сега е отново на масата на преговорите. Ще идвам колкото пъти е необходимо, за да решим проблема 
до юни тази година, защото войната в Украйна ни показа, че нямаме време за губене", каза Вархеи. 
Външният министър на Република Северна Македония Буяр Османи призова отново за бързата интеграция на Западните 
Балкани, тъй като, според него, е заплашена вече не само европейската идея, но и самата стабилност на Балканите. 
БНТ: На какъв етап са в момента разговорите Ви със София? 

https://bntnews.bg/news/vasko-nachev-balgariya-ima-osnovaniya-da-zavede-delo-za-sprenite-dostavki-i-shte-specheli-1192896news.html
https://bntnews.bg/news/shefat-na-komisiyata-po-stokovi-borsi-i-tarzhishta-poskapvaneto-shte-prodalzhi-dokato-ne-se-uspokoi-energiyniyat-pazar-1192905news.html
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Буяр Османи: Разговаряме през двете министерства, разговаряме помежду си правителствата. Все още не мога да 
кажа, че имаме някакво решение, което да е приемливо и за двете страни. 
Отказвайки отговор на въпроса защо представители на управляващата коалиция в РСМ наричат България "геноцидна 
държава", Османи даде да се разбере, че Скопие би обмислило решение за вкарване на българските условия в 
преговорната рамка. 
Според евродепутата от ДПС и докладчик за Северна Македония Илхан Кючук протоколът "4+1" и европейска гаранция по 
изпълнението му е приемлива, прагматична формула. 
БНТ: Това не е ли изместване на двустранен спор на ниво ЕС, каквото се опитваме да избегнем в момента, 
доколкото разбирам? 
Илхан Кючук: Не, просто даване на необходимите гаранции, които да дадат стабилност на процеса и възможност 
механизмът за проследяване на човешките права и свободи да бъде вписан като достатъчно основание. Европа да 
повярва в необратимостта на процеса, и, от друга страна, това да скрепи и РСМ, и България в един процес, който 
вярва, че човешките права са в центъра на европейската политика. 
Призиви за започване на преговори със Скопие и Тирана прозвучаха и от председателя на Европарламента. 
"Албания и РСМ отдавна са изпълнили всички критерии за започване на преговори, но все още не е свикана първата 
междуправителствена конференция с тях", подчерта Роберта Мецола. 
По-късно еврокомисарят Вархеи се срещна с премиера Кирил Петков и с президента Румен Радев. Държавният глава е 
заявил българските очаквания Скопие да се ангажира с решаването на двустранните въпроси и да започне устойчиво 
изпълнение на Копенхагенските критерии. 
 
√ Лавров: НАТО влиза във война с Русия чрез посредник и въоръжава този посредник 
Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза, че опасността от Трета световна война е реална и добави, че 
има риск от използването на ядрено оръжие. На посещение в Москва е генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, 
който ще разговаря с президента Владимир Путин. 
Преговорите за мир с Украйна продължават, но това е по-скоро имитация на преговори, заяви първият дипломат на Русия 
в интервю за държавната телевизия. Сергей Лавров каза още, че лидерите на постоянните страни членки на Съвета за 
сигурност на ООН са подписали документ, в който се посочва, че ядрена война е недопустима. 
"Това е нашата принципна позиция, но рискове от ядрена война има - не ми се иска това да се раздухва изкуствено, но 
желаещи има. Опасността е сериозна, реална. Не бива да се подценява. НАТО всъщност влиза във война с Русия чрез 
посредник и въоръжава този посредник", каза Лавров. Според него военната ситуация ще определи точно какво 
споразумение ще бъде сключено в Киев. 
"Както във всички случаи, при които има употреба на оръжие, всичко ще приключи с подписване на договор. Но 
параметрите му ще се определят от това на какъв етап са военните действия, когато договорът стане реалност", 
заяви Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия. 
Последва реакция на украинския дипломат номер едно Дмитро Кулеба. Според него Лавров се опитва да "плаши света да 
не подкрепя Украйна". Акцент в разговорите на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш с Кремъл ще бъде 
Мариупол, където ситуацията остава критична. Киев помоли Гутериш да гарантира коридор за евакуация на цивилни от 
стратегическото пристанище. 
Москва продължава да атакува източната част на Украйна, но напредъкът ѝ е незначителен, твърдят експерти. В поредното 
си обръщение президентът Володимир Зеленски благодари за подкрепата - военна, финансова и логистична, която Киев 
получава. И каза, че Украйна е истински символ на борбата за свобода. 
"Украйна е готова за мир. Беше готова за мир дори по време на войната в Донбас. Готова е дори сега - след 
нахлуването на Русия. Но, за да поиска и Русия мир, всеки украинец трябва да се бори. Да защитава свободата. Защото 
всеки ден борба сега означава една година мирен живот след тази война. След нашата победа", допълни украинският 
президент Володимир Зеленски. 
Германия обещава още оръжия на Украйна, твърдят германски медии. Великобритания отменя мита върху украинските 
стоки и ще забрани износа на някои технологии за Русия, за да помогне на Киев да се справи с руската инвазия. 
 
БНР 
 
√ Българска делегация начело с премиера Петков заминава за Киев 
Без постигнато съгласие в управляващата коалиция за предоставяне на военна помощ на Украйна, днес за Киев заминава 
българска делегация начело с премиера Кирил Петков и с участието на депутати от „Продължаваме промяната“, „Има 
такъв народ“ и „Демократична България“. 
БСП отказа да изпрати свой представител и потвърди позицията си против предоставянето на смъртоносни оръжия и 
боеприпаси. Левицата очаква цялостното решение за подпомагането на Украйна да бъде взето в София след консултации 
между партньорите. По темата не беше постигнато съгласие и на проведения вчера Коалиционен съвет. 
На Разпети петък премиерът Кирил Петков обяви, че ще заведе коалиционните партньори в Украйна, за да видят на място 
от какво се нуждае страната като помощ. Решението му бе провокирани от разделението сред управляващите формации 
по темата да даде ли страната оръжие на Киев. С тази мисия у нас беше и украинският първи дипломат Дмитро Кулеба, 
което допълнително напрегна ситуацията в коалицията. 
След като БСП категорично се противопоставя на военната помощ, което потвърди и вчера, партията реши неин 
представител да не пътува до украинската столица. 
Самият Петков коментира преди дни пред Би Ти Ви: 
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"Като Кирил Петков, бих се зарадвал да дадем военна помощ на Украйна, но като премиер, моята първа задача е да 
направим тази коалиция да излезе една обща позиция". 
Така президентът на Украйна Володимир Зеленски няма да чуе от премиера категоричен отговор дали страната му ще 
получи военна помощ от България. 
Управляващите ще продължат да обсъждат темата и след визитата в Киев. 
"Но да чуем първо какви са техните реални нужди, защото имам чувството, че всеки говори военна или невоенна помощ, 
но там има хората реални нужди", каза Кирил Петков. 
Делегацията ни ще достави помощта, гласувана преди седмици от правителството – а именно каски и бронежилетки, но 
за цивилното население. 
 Поне засега се предвижда придвижване по въздух до полско-украинската граница, откъдето с влак или с автомобил ще 
стигне до Киев. 
"Но има специална подготовка през нощта да пътуваме и да стигнем до столицата", каза премиерът Кирил Петков. 
С него пътуват Станислав Балабанов от "Има такъв народ", Калоян Икономов от "Продължаваме промяната", Атанас 
Атанасов от "Демократична България". 
 
√ МС осигурява допълнителни средства за МОН и Министерството на правосъдието 
Правителството предвижда днес да осигури допълнителни средства по бюджетите на министерствата на образованието и 
на правосъдието. 
Премиерът Кирил Петков е вносител на изменения в постановлението за създаване на Съвет за развитие при 
Министерския съвет. 
Ще бъде приет и годишен план за независим външен контрол на концесионните договори от Агенцията за публичните 
предприятия.    
 
√ НАП: Над 80% от досегашните 540 000 годишни данъчни декларации са подадени онлайн 
Остава седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г., 
напомнят от приходната агенция. 
До този момент близо 540 000 души са декларирали доходите си пред НАП на стойност над 254 млн. лв. Повече от 80% от 
декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП), 
докато 20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 88 000 са ги подали в офис на приходната агенция, 
допълват от НАП. 
От приходната агенция отново напомнят, че годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари 
през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали 
регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата 
година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от 
източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра. 
Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май. 
Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си 
декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който 
се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в 
срок до 3 май. 
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги 
на НАП, достъпни с ПИК или КЕП, като от началото на годината до момента са били платени онлайн без такси данъци за 
над 85 млн. лв. 
 
√ НСИ: Бюджетен дефицит от 4,1% и държавен дълг от 25,1% спрямо БВП през 2021 г. 
Институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит в размер на 5,433 млрд. лева, което 
представлява 4,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България, показват предварителни данни на Националния 
статистически институт. 
През 2022 г. дефицитът беше в размер на 4% от БВП, а през последната година преди началото на коронавирусната 
пандемия (2019 г.) беше отчетен излишък в  размер на 2,1% от БВП. 
Дефицитът в подсектор "Централно управление" през 2021 г. е в размер на 6,389 млрд. лева или -4,8% от БВП. През 
миналата година подсектор "Местно управление“ е реализирал излишък от 146 млн. лева, а подсектор 
"Социалноосигурителни фондове" - излишък от 810 млн. лева. 
В същото време дългът на България за 2021 г. е в размер на 33,277 млрд. лева, което представлява 25,1% от БВП и 
представлява увеличение от държавен дълг за 29,603 млрд. лева, или 2,47% от БВП през 2020 г. и за 24,085 млрд. лева, или 
20,0% от БВП през последната предпандемична година (2019 г.). 
 
√ Превозвачи излизат на протест в София и други градове 
Превозвачите излизат на протест срещу високите цени на горивата и въвеждането на нови тарифи за ТОЛ системата. 
Протести ще има в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград, където в 11 часа превозвачите ще направят шествие 
в централните градски части. За Благоевград протестното шествие ще бъде в посока Симитли до разклона за Банско и 
обратно. 

https://portal.nra.bg/details/dec-50
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В София от 8 часа крайната дясна лента на бул. "Цариградско шосе" между Околовръстен път и "7-ми километър" в посока 
центъра на града ще бъде заета от автобусите и камионите на протестиращите и движението по нея ще бъде забранено, 
като няма да бъдат засегнати спирките на градския транспорт. В 9.30 протестиращите ще тръгнат към президентството. 
Целият транспортен бранш има искания за овладяване на инфлацията чрез няколко мерки, посочи Йордан Арабаджиев от 
Съюза на международните превозвачи: 
"Без да политизираме темата, първата е свързана с отпадане на биодобавката на горивата за период от 6 месеца, втората 
е свързана с намаляване на акциза с 50% за период от 6 месеца. Но поради факта, че е необходима нотификация дотогава 
настояваме за връщане на акциза, по подобие на земеделските производители, на тези български превозвачи, които са 
зареждали горива в България. Също така искаме мораториум върху цените и обхвата на ТОЛ-таксите." 
От Конфедерацията на автобусните превозвачи настояват да се разшири обхватът на субсидираните линии и се осигурят 
средства за всички междуселищни превози, посочи нейният председател Магдалена Милтенова: 
"Защото там имаме много сериозен проблем. Ежедневно там остават населени места без транспорт и съответно следва да 
се осигурят средства за компенсиране на превозните документи, които гражданите ползват с намаление. Това са 
проблеми, които са постоянни, но за съжаление, в момента са изключително задълбочени заради високите цени на 
горивата и вследствие на пандемията, която се отрази много тежко на бранша". 
В 9,45 от автогарата в Плевен тръгват автобуси, които ще изразят недоволството на бранша, заяви Палушка Георгиева, 
председател на Сдружението на автобусните превозвачи в областта. 
"Не се облекчават превозвачите с високите цени на горивата, а в същото време искат да се вдигнат таксите и автобусните 
превозвачи да фалират. Третото – липсата на транспортна политика на правителството, липса на субсидии в бранша и 
много населени места остават без превоз". 
 
√ ДФ "Земеделие" отпуска 1 млн. лева на собственици на загинали животни 
Държавен фонд "Земеделие" отпуска 1 млн. лева, за да помогне на собствениците на загинали стопански животни или 
пчели. 
Фермерите могат да кандидатстват за помощта от днес до 5 май. 
Финансовата подкрепа цели да компенсира материалните щети, настъпили в резултат от земетресения, свлачища, 
наводнения и горски пожари. 
Ставката за едно загинало пчелно семейство  е 119 лв., а за един пчелен кошер - 106 лв. 
Подпомагането за стопани, отглеждащи овце, е 158,40 лв. на загинало животно. За да получат помощта, стопаните трябва 
да имат констативен протокол за настъпилото природно бедствие, вследствие на което са загинали селскостопанските 
животни. 
 
√ Постигнат е рекорден стокообмен между България и Германия през 2021 г. 
С д-р Митко Василев разговаря Таня Балабанова 
Нахлуването на Русия в Украйна поставя под въпрос глобалния преход от изкопаеми горива в борбата с изменението на 
климата. Германия не прави изключение, защото е също зависима от енергийни източници, които трябва да внася. Това 
заяви д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), в 
предаването "Репортер".  
"От една страна, в някои отношения войната забавя този преход, дава живот все още и на старата енергия. От друга страна, 
стои въпросът и за увеличаване на енергийната независимост чрез присъствие на повече електромобили, инсталиране на 
вятърни турбини, слънчеви панели и т.н.", допълни той, като подчерта амбициозната цел на Берлин за 100% преход към 
възобновяема енергия до 2035 г. 
В отговор на въпрос Василев каза, че войната в Украйна налага преосмисляне на енергийната политика на Германия. 
Нейните приоритети са балансирани, като енергийната трансформация трябва да се разглежда и от геополитическа, и от 
геоикономическа гледна точка. 
ГБИТК ще представи през май резултатите от традиционното 16-то допитване сред своите членове за бизнес средата у нас. 
През годините проучването затвърждава недоволството на компаниите от липсата на мерки в борбата с корупцията и 
престъпността в страната. 
"Когато искрено, официално заявим намерение, че ние няма да търпим подобни явления, до край ще се борим с 
отрицателните тенденции, това се чува, това се забелязва. Не може да не направи впечатление и на инвеститорите от други 
дестинации. Тогава може да очакваме и по-добри резулати", коментира главният управител на ГБИТК.  
Разговорите с VW поставиха България на картата на Европа. Кампанията с немския гигант оказа положителен ефект, защото 
"за България се заговори като място, където могат да се правят автомобили", посочи Василев и припомни, че в крайна 
сметка инвестицията не се случи нито в България, нито в съседна Турция, която бе наш основен конкурент в преговорите. 
В подкрепа на думите си той визира позиционирането на гepмaнcĸи cтapтъп, ĸoйтo плaниpa дa вложи 140 млн. евро в 
зaвoд зa e-коли ĸpaй Лoвeч. Очакванията са първите електромобили да излязат на пазара през 2024 г. Същевременно 
гостът намекна, че важни структурни реформи могат да направят нашата икономика по-конкурентоспособна.  
Постигнат е рекорден стокообмен от 9,8 млрд. евро между България и Германия през 2021 г. след удара на пандемията от 
2020 г.  
"Още по-радостното е, че българският износ за пета година продължава да се развива изпреварващо. Имаме положителен 
търговски баланс с Германия, някъде в рамките над 600 млн. евро. Германия е търговски партньор номер 1 за България от 
години." 
Стара Загора е атрактивно място за бизнес. Ако регионът бъде по-активен и предлага сътрудничество на потенциални 
партньори, това увеличава шансовете за инвестиции, посъветва Митко Василев. Община Стара Загора и ГБИТК организират 
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днес съвместна онлайн инициатива в подкрепа на бизнеса в региона. Екперти ще запознаят участниците с възможностите 
за навлизане на най-големия европейски пазар.  
В ГБИТК членуват около 550 български, германски и международни компании.  
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Европа с нови правила за ДДС върху книгите 
Книгите са сред привилегированите продукти, за които вече може свободно да се приложи нулев данък добавена стойност 
(ДДС) в страните-членки на Европейския съюз, след като Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) прие 
нова директива, изменяща Директива 2006/112/ЕО относно ставките на данъка за добавената стойност. 
С новия общ европейски документ се цели постигане на по-голяма свобода при определяне на намалените и 
свръхнамалени ставки на ДДС в страните членки. Промяната е в синхрон с Плана за действие за ДДС на Комисията от 2016 
г., чиято цел бе създаване на стабилно единно европейско пространство за ДДС. Съгласно новата Директива, държавите 
членки могат да прилагат максимум две намалени ставки, не по-ниски от 5%, към максимум 24 категории стоки и услуги. 
В допълнение към двете намалени ставки, държавите членки вече могат да приложат и намалена ставка, по-ниска от 
минимума от 5% (т.е. т. нар. "свръхнамалени и нулеви ставки") и освобождаване с право на възстановяване на платения 
ДДС за 7 категории стоки и услуги, включени в Анекс III на Директивата. Книгите, вестниците и списанията в печатен и 
цифров вид не само остават сред артикулите, които могат да имат намалени ставки, но са и сред малкото, за които вече 
могат да се прилагат свръхнамалени и нулеви ставки на ДДС. Възможностите, предлагани от Директивата, важат за всички 
страни-членки. 
Различното по отношение на книгите от настоящата ситуация е, че всяка държава-членка ще може да прилага не само 
намалена данъчна ставка, но и свръхнамалена и нулева ставка, ако пожелае. 
Европейската федерация на книгоиздателите насърчава всички представители на книгоиздателския бранш да подновят 
разговорите си с местната власт с цел постигане на данъчни облекчения за културни стоки като книги, вестници и 
периодични издания. 
„Новината е животоспасяваща за книгоиздателите и вярваме, че правителството ще хармонизира максимално бързо 
българското законодателство в съответствие с директивата, тъй като от книгоиздателския сектор зависи не просто цял един 
бранш, но и функционалната грамотност на населението“, коментират от Асоциация "Българска книга" и припомнят, че 
някои европейски държави вече са се възползвали от нулевата ставка за книгите като мярка за преодоляване на 
последиците от пандемията. 
Какви са предизвикателствата пред българския издателски бизнес в кризисните времена? Кои са най-належащите 
проблеми, които вече не търпят отлагане? И какви действия е необходимо да предприеме страната ни, за да се възползва 
от възможностите, които предоставя новата Директива? Отговорите на всички тези въпроси дава издателят Велизара 
Добрева в „Артефир“. 
 
√ Руски газ продължава да тече към България и Полша 
Руските газови доставки към България продължават засега, заяви днес пред Ройтерс Владимир Малинов, изпълнителен 
директор на български оператор "Булгаргрансгаз". 
Българското министерство на енергетиката обяви по-рано, че "Газпром" е информирал държавната газова компания 
"Булгаргаз", че ще прекрати газовите доставки от сряда, 27 април. 
Доставките на синьо гориво по газопровода "Ямал - Европа" в посока от Беларус към Полша тази сутрин са били 
възобновени, след като по-рано газоподаването е било прекратено, сочат данните от мрежата на газопреносните 
оператори в Европейския съюз, предаде Ройтерс. 
 
√ Руслан Стефанов: Трябва да сме готови и за спиране на доставките на нефт 
Индустрията работи с количества газ, които могат да се внасят от съседни страни, поясни той  
Интервю на Юлияна Корнажева с Руслан Стефанов 
България трябва да бъде готова и за случай на спиране на доставките на нефт от Русия, каза в интервю за БНР Руслан 
Стефанов, програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията.  
"Не трябва да сме изненадани от това, което се случва", отбеляза той по повод спирането на доставките на руски газ за 
страната ни. 
"България няма от какво да се притеснява. Физическият поток от газ към България не е прекъсван", посочи Стефанов. 
"България на първо място трябва да помисли много сериозно и бързо с какви юридически методи да покаже, че това е 
незаконно прекъсване на договора", подчерта Руслан Стефанов. По думите му страната ни може "да се овъзмезди през 
други възможни потоци, ако това мине през международен абритраж". 
За разлика от 2009 г., когато нямахме никаква алтернатива, сега вече има и кризисен план на Европейската комисия, 
можем да внесем газ от Гърция, Румъния и Турция, поясни експертът. 
"Не се знае колко по-скъпа е алтернативата, всичко е въпрос на договорки." 
Според Стефанов българската индустрия, работеща на газ, използва количества, които дневно можем да осигуряваме от 
съседни страни. 
В краткосрочен план, до следващия отоплителен сезон следва да се работи за осигуряването на българските граждани и 
бизнеса, допълни икономистът в предаването "Преди всички". 
Натискът върху цените на горивата не е спрял. Спирането на газа едва ли ще има непосредствен ефект върху него, 
коментира още Руслан Стефанов. 
Мнението в детайли чуйте в звуковия файл.  

https://bnr.bg/post/101635986/germanskiat-biznes
https://bnr.bg/post/101637932
https://bnr.bg/post/101637932
https://bnr.bg/post/101638068
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√ Светослав Малинов: Спирането на газа за България и Полша е провокация към ЕС 
Интервю на Лора Търколева със Светослав Малинов 
"Не виждам по-лоша ситуация от тази, която България от тази нощ консумира." Това каза пред БНР политологът доц. 
Светослав Малинов, бивш евродепутат. Той нарече спирането на газовите доставки "директна провокация на Русия към 
ЕС, която започва с Полша и България". 
Малинов коментира, че Полша от ден първи на войната в Украйна има най-радикална позиция в Европа, а България "в 
някакъв смисъл трябваше да бъде пожалена от тези действия" заради по-меката си позиция, но това не се е случило. 
"Това, което в момента прави Путин, е поредно доказателство, че България е враг на Русия от началото на членството си в 
ЕС и никакви лъжи не бива да подвеждат в България, че ние можем да променим това отношение към нас. Отношението 
на Русия към нас ще се промени, ако излезем от НАТО и ЕС, ако върнем нещата 1997-а година", отбеляза в анализа си 
Светослав Малинов. 
Според него БСП има последен шанс "да осъзнае колко позорна и глупава е позицията им" за Украйна. 
Политологът смята, че партията се състезава с формациите на Стефан Янев и Костадин Костадинов "на изключително кален 
терен", но тези действия няма да бъдат оценени от Кремъл, а оттук нататък позицията на БСП "драстично ще девалвира". 
"Сега ще видим колко е готов интеконекторът, дали са направени всички стъпки за алтернативни доставки, за които се 
говори от много време", посочи Малинов в предаването "Преди всички". Според него имаме "добри съседи, които са 
готови, склонни да помагат". 
Светослав Малинов смята, че Кирил Петков съзнателно се е отказал от политическо лидерство и сега е моментът да покаже, 
че е премиер, а не говорител на българското правителство. 
По думите му премиерът трябва да спре "да се съобразява с аргументите на БСП" и "тази страница да се затвори днес". 
Запитан крие ли ситуацията риск от предсрочните избори заради позицията на БСП за Украйна Светослав Малинов изтъкна: 
"Трябва да се направи това, което трябва – пред очите на българите, на ЕС и на историята. Решенията, които вземаме днес, 
ще бъдат исторически и ще се помнят поколения наред." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Чехия и Украйна реагираха на спирането на газовите доставки от Русия 
Чешкият премиер Петер Фиала определи спирането на газовите доставки за Полша от страна на Русия като нарушение на 
договорите, сключени от Москва. В туитър той написа, че прекратяването на експорта на синьо гориво за полската стана е 
нагнетяване на ситуацията и представлява още едно доказателство, че Европа трябва постепенно да се отърве от 
зависимостта си от руските изкопаеми горива. 
В същото време ръководителят на офиса на украинския президент Андрей Ермак заяви, че Русия започва газов шантаж 
заради отказа на държавите да заплащат газа в рубли. В изявление в телеграм той каза, че случилото се още веднъж 
доказва, че енергоресурсите са оръжие за Москва. Затова той е на мнение, че Европа трябва да бъде единна и да въведе 
енергийно ембарго на руската страна. 
В свой коментар по темата за новината, касаеща България и Полша, АФП посочва , че дългосрочният договор на България  с 
"Газпром" изтича в края на тази година. 
Несигурността относно подновяването му на фона на санкциите на ЕС срещу Русия след инвазията ѝ в Украйна принуди 
София да търси алтернативни доставки и маршрути, включително втечнен природен газ от терминали в Гърция и Турция. 
Данните от обобщената инвентаризация на газовите оператори в ЕС показват, че единственото българско газохранилище в 
Чирен е било запълнено на малко над 17% в началото на тази седмица. 
 
√ Енергийният еврокомисар Симсон: Шестият пакет санкции на ЕС срещу Русия се очаква много скоро 
ЕС обмисля идеята за ценови таван за вноса на руския петрол 
Шестият пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия в отговор на нейната инвазия в Украйна се очаква "много 
скоро", посочи еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон на пресконференция във Варшава, предаде Ройтерс. 
Точната дата на пакета все още не е потвърдена и както при предишните кръгове от европейски санкции, той ще се нуждае 
от одобрение от страните от ЕС, отбеляза каза ръководителят на енергийната политика на блока. 
Според "Файненшъл таймс" държавите членки на ЕС обмислят дали да наложат ценови таван на сумата, която биха платили 
за руския петрол, като начин да удрят приходите на Кремъл, като в същото време продължават да избягват да се 
споразумеят за незабавна блокада на вноса на суров петрол от Москва. 
Ограничаването на цената на петрола е едно от редицата предложения, които се обсъждат, докато постоянните 
представители в ЕС се подготвят за преговори през следващите дни за нови санкции срещу Москва – шестият подобен 
пакет, откакто Владимир Путин нареди инвазията в Украйна преди два месеца, посочва финансово издание. 
"Разговорите са за намиране на най-добрия начин да се намалят приходите, от които се нуждае Путин“, посочи пред 
"Файненшъл таймс" източник, запознат с разговорите. 
Друга алтернатива би включвала налагане на мита в ЕС върху руския петрол, смятат анализатори, което да принуди Русия 
да намали цените, за да остане конкурентоспособна. 
Държавите членки на ЕС остават разделени относно това колко агресивно да действат срещу руската енергетика, която е в 
основата на икономиката на страната. Русия осигурява повече от една четвърт от вноса на суров петрол в ЕС, като от 
началото на войната в Украйна страните членки са платили на Москва повече от 13 млрд. евро за руски петрол, 
според данни на изследователска организация CREA. 

https://bnr.bg/post/101638071
https://crea.shinyapps.io/russia_counter/?tab=methodology
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"Файненшъл таймс" напомня, че Германия и други страни членки изключиха забрана за внос на руски петрол в рамките 
"на една нощ", тъй като това би навредило на собствената им индустрия, а различни представители на ЕС се опасяват, че 
забраната може да повиши цените на петрола и дори да увеличи приходите на Кремъл. 
Берлин също така е предпазлив по отношение и на предлаганите алтернативи, включително идеята за ограничаване на 
цената на руския петрол. Въпреки това дискусиите за новите ограничения в ЕС на руската енергетика набраха скорост, 
включително в кулоарите на срещите на МВФ и Световната банка през миналата седмица. 
САЩ вече спряха през миналия месец вноса на енергия от Русия, но се въздържаха да принудят ЕС да направи същото, 
признавайки зависимостта на много европейски държави от руската енергия и риска от увреждане на световната 
икономика. 
Вашингтон обаче би могъл да помогне за налагането на всяко едно ограничаване на ЕС върху цените на руския петрол, 
като затрудни Москва да продава на други държави, заплашвайки вероятно със санкции срещу всички купувачи, които 
възнамеряват да купуват руски петрол на по-високи цени. 
"При отсъствието на такава заплаха може да очакваме европейските мита или ограничения на цените на руския петрол да 
накарат този суров петрол да бъде пренасочен към купувачи в Китай, Индия и към други държави, които са готови да платят 
по-висока цена от тази за Европа", отбеляза Кришна Гуха, анализатор в Evercore ISI. 
Някои държави-членки на ЕС, включително Германия, обаче традиционно са враждебни към екстериториалните санкции 
на САЩ и може да не желаят да приемат подобна ескалация. 
Най-значимият въпрос все още е дали ЕС ще се съгласи на първо място за налагането на таван на цените или за повишаване 
на митата. Италия е сред страните членки, които вече се изказаха в полза на стремежа да се ограничи цената на руската 
енергия. 
Германските власти обаче посочват, че правителството в Берлин е скептично по този въпрос. "Опитът да се определи 
пределна цена би бил труден, а също и в нарушение на договора", каза пред "Файненшъл таймс" неназован 
високопоставен германски служител. 
Друг представител на Берлин пък каза, че руският петрол се внася в Германия от частни компании и така "всяко едно 
ограничение на цената предполага, че някой ще трябва да плати разликата в цената – така че може да се заговори за 
субсидия . . . Тук идеята за ограничаване на цената на руския петрол не се приема сериозно". 
Вместо това Берлин съсредоточава усилията си върху постепенното спиране на зависимостта от руския петрол. 
Министерството на икономиката заяви, че обемите на вноса ще бъдат намалени наполовина до това лято и че до края на 
годината Германия ще бъде "практически независима" от руския петрол. 
След началото на инвазията в Украйна руският износ на петрол по море постепенно се възстанови и в момента е със 100 
000 барела на ден по-висок от среднодневното ниво за 2021 г., според Vortexa - компания за проследяване на петролни 
товари. Повече обеми руски петрол се насочват към Азия, предимно в посока Индия и Китай. 
В случай на петролно ембарго на ЕС Наташа Канева, ръководител на анализаторския отдел на банката JPMorgan в сферата 
на глобалните суровини, каза, че Русия ще може да пренасочи само още около 1 млн. барела на ден към други пазари от 
приблизителен износ на петрол и петролни продукти за 4 млн. барела на ден и това би се отразила негативно на руските 
приходи и финанси. Приблизително 0,7 милиона барела на ден петрол, който преди това е текъл към Европа, вече е 
пренасочен, посочи още тя. 
 
√ Белият дом: Помагаме на европейските страни да компенсират недостига на руски газ 
Съединените щати помагат на европейските страни да компенсират недостига на руски газ, заяви говорителят на Белия 
дом Джен Псаки по повод очакванията "Газпром" да спре доставките на някои страни от утре. 
"Дори преди руското нападение над Украйна полагаме усилия да увеличим възможностите за доставки на природен газ 
за онези европейски страни, които са зависими от Русия в това отношение, защото очаквахме доставките да бъдат 
прекъснати или намалени. Например, помолихме някои азиатски държави, които могат, да осигурят доставки за Европа. 
Усилията в това направление продължават" 
Точно преди месец президентът Джо Байдън обеща да достави на Европа допълнително поне 15 милиарда кубически 
метра втечнен природен газ, но това е едва една десета от количествата, доставяни ежегодно от Русия. 
 
√ Напрежение в Приднестровието, руските военни са в пълна бойна готовност 
Активизират се действията на руските войски в самопровъзгласилата се Приднестровска република в Молдова, предаде 
ДПА, като се позова на украинските въоръжени сили. 
Частите на руските въоръжени сили и на молдовските сепаратисти са приведени в пълна бойна готовност, твърдят от 
украинския генерален щаб, след като вчера отново отекнаха експлозии в областта. 
Русия има своя "оперативна група войски", базирана в главния град Тираспол. 
Съобщено бе, че са съборени две мощни радиоантени близо до украинската граница. Сепаратисткият регион обвини Киев, 
че е организирал взривовете. 
Изострянето на обстановката в Приднестровието се дължи на действия на руските специални служби, заяви украинският 
президент Володимир Зеленски, като посочи че позицията му съвпада с тази на президента на Молдова Мая Санду. 
Според Зеленски Русия показва, че ако Молдова продължава да подкрепя Украйна, ще бъдат предприети определен вид 
действия. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш е обезпокоен от съобщенията за нови инциденти, свързани със 
сигурността, в Приднестровието. Той призова всички засегнати страни да се въздържат от изявления или действия, които 
могат да доведат до засилване на напрежението.  
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√ Си Цзинпин иска БВП на Китай да нарасне по-силно от този на САЩ през 2022 г. 
Президентът на Китай Си Цзинпин иска от от властите в Пекин да гарантира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на 
страната ще нарасне по-бързо от този на Съединените щати през 2022 г., съобщи във вторник "Уолстрийт джърнъл", 
цитирайки неназовани източници, запознати с дискусиите. 
Си Цзинпин има желание да използва данните за икономическия растеж, за да докаже, че политическата система на Китай 
е "превъзходна алтернатива на западната либерална демокрация", се твърди в информацията на финансово издание. 
Според данните, публикувани от съответните статистически служби на двете страни, БВП на Китай е нараснал с 8,1% през 
2021 г., докато икономиката на САЩ е отбеляза ръст от 10,1% през същия период. 
 
√ МВФ предупреди за "стагфлация" в Азия 
Азиатският регион е изправен пред "стагфлационна" перспектива, предупреди във вторник високопоставен служител на 
Международния валутен фонд (МВФ), отбелязвайки, че войната в Украйна, ценовият скок на суровините и икономическото 
забавяне в Китай заради настоящата Covid вълна в страната и свързаните с това локдауни водят до значителна несигурност, 
съобщава Ройтерс. 
Въпреки че търговските и финансови експозиции на Азия към Русия и Украйна са ограничени, икономиките в региона ще 
бъдат засегнати от войната чрез по-високите цени на суровините и по-бавен икономически растеж при в европейските 
търговски партньори, посочи Ан-Мари Гулде-Волф, изпълняващ длъжността директор на отдела на МВФ за Азия и 
Тихоокоеанския регион. 
Освен това тя отбеляза, че инфлацията в Азия също така започва да се повишава в момент, когато икономическото забавяне 
на Китай увеличава натиска върху регионалния растеж. 
"Следователно регионът е изправен пред стагфлационна перспектива, като растежът е по-нисък от предишните очаквания, 
а инфлацията е по-висока“, каза тя на онлайн пресконференция във Вашингтон. 
Препятствията пред азиатския растеж растежа идват в момент, когато възможността за политическа реакция е ограничена, 
посочи Гулде-Вулф, добавяйки, че азиатските политици ще се сблъскат с труден компромис да отговорят едновременно на 
забавянето на растежа и на растящата инфлация. 
"В повечето държави ще е необходимо парично затягане (повишаване на лихвите), като скоростта на затягане зависи от 
развитието на вътрешната инфлация и на външния натиск“, каза тя. 
Очакваното стабилно повишаване на лихвите от Федералния резерв на САЩ също представлява предизвикателство за 
азиатските управляващи, предвид огромният дълг на региона, деноминиран в долари, отбеляза представителят на МВФ. 
В последната си прогноза, публикувана по-рано този месец, МВФ заяви, че очаква икономиката на Азия да нарасне с 4,9% 
тази година, което обаче е с 0,5 процентни пункта по-малко от предишната прогноза, направена през януари. 
Сега Фондът очаква инфлацията в Азия да достигне 3,4% през 2022 г. - с един процентен пункт по-висока от прогнозата 
през януари, се казва още в доклада. 
Допълнителна ескалация на войната в Украйна, нови вълни от Covid-19, по-бърза от очакваната траектория на повишаване 
на лихвите на Фед и продължителни или по-широко разпространени противопандемични локдауни в Китай са сред 
рисковете за перспективите за растеж на Азия, подчерта Гулде-Вулф. 
"Налице е значителна несигурност около нашите базови прогнози, като рисковете са наклонени в посока надолу (за по-
слаб от очакваното растеж)", заключи тя. 
 
√ Световната банка: Цените на горивата и храните ще нараснат рязко през тази година 
Цените ще останат високи до края на 2024 г. 
Цените на горивата и храните ще се покачат рязко в глобален план през тази година поради военната операция на Русия в 
Украйна, нарушената търговия и производство, като ще останат високи до края на 2024 г., съобщи във вторник Световната 
банка. 
Според последния доклад на банката "Перспективи за стоковите пазари", цените на енергията ще се покачат с 50,5% през 
2022 г. спрямо предходната година - най-солиден растеж от петролната криза през 1973 г. насам, след което през 2023 г. 
се очаква да се понижат слабо с 12,4%, последвани от ново слабо понижение през 2024 г. 
В същото време цените на храните ще се повишат с 22,9% през 2022 г., преди да поевтинея с 10,4% през следващата година, 
а цените на метали се очаква да нараснат с почти 20% през тази година. 
"Това увеличение на цените на храните и енергията има значителни човешки и икономически последствия“, каза Айхан 
Косе, директор на групата, изготвила доклада на Световната банка. "Това вероятно ще спре напредъка при намаляването 
на бедността и ще изостри вече повишения инфлационен натиск по света", добави той. 
"Като цяло това представлява най-големият шок, който преживяваме от 70-те години на миналия век“, отбеляза Индермит 
Гил, вицепрезидент на Световната банка, отговарящ за отдела за Справедлив растеж, финанси и институции. "Както беше 
тогава, сега шокът се влошава от нарастването на ограниченията в търговията с храни, горива и торове", отбеляза още той. 
Войната може да доведе до по-дълготрайна инфлация и да забави прехода към чиста енергия, тъй като страните търсят 
алтернативни търговски пътища и увеличават производството на стоки, посочва още докладът на Световната банката. 
Рязкото покачване на цените на енергията и оттам на разходите за торове може да доведе до недостиг на храна и да забави 
напредъка в намаляването на глобалната бедност. 
Банката също така прогнозира, че цените на пшеницата ще скочат с повече от 40%, като през тази година ще достигнат 
рекорден връх в номинално изражение, оказвайки натиск върху развиващите се икономики, които разчитат на внос, 
особено от Русия и Украйна. В същото време се очаква суровият петрол Брент да достигне средно 100 долара за барел през 
2022 г., най-високото ниво от 2013 г., нарасгвайки за година с над 40%, преди да поевтинее слабо към 92 долара за баел 
през 2023 г. - доста над 5-годишното осреднено ниво от 60 долара за барел. 
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Цените на въглищата и на природния газ в Европа пък ще достигнат през 2022 г. най-високите нива за всички времена, като 
цената на синьото гориво в Европа ще се удвои през тази година в сравнение с 2021 г., а на въглищата - с 80%, прогнозира 
Световната банка. 
"Това ще има дълготраен ефект", каза Джон Бафес, старши икономист към Световната банка. "Високите цени ще натежават 
върху производството и качеството на храните, като ще повлияят на наличността на храни, на доходите в селските райони 
и препитанието на бедните". 
Целият дпклад на Световната банка "Перспективи за стоковите пазари" може да видите ТУК. 
 

 
 
Investor.bg 
 
√ Над 13 хил. работодатели са подкрепени по мярката 60/40 досега 
Изплатени са над 1,8 млрд. лв. за запазване на заетостта на повече от 330 хил. души по антикризисната схема 
От старта си през март 2020 г. до 14 април 2022 г. по антикризисната мярка 60/40 са изплатени над 1,8 млрд. лв. Подкрепени 
са 13 646 работодатели, получили средства за запазване на заетостта на 331 518 работници и служители. 
Това се посочва в анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) в публикувания първи за тази година 
информационен бюлетин. 
За този период дизайнът на мярката претърпя изменения няколко пъти. След последната промяна на условията и реда за 
предоставяне на средствата за запазване на заетостта през април броят на подкрепените работодатели варира в порядъка 
на около две до три хиляди работодатели месечно. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf
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Средният брой месеци на участие в мярката на работодателите е 8,62 месеца, а на работниците и служителите - 7,65 
месеца. Близо две трети и от работодателите, и от работниците и служителите, са участвали в мярката до 10 месеца. 
Разпределението на работодателите по броя на осигурените от тях лица в месеца на получаване на подкрепата показва, 
че около 57 на сто от работодателите са с до девет осигурени лица, а 1,5 на сто – с 250 и повече осигурени лица.  
Прави впечатление, че близо 36 на сто от запазените работни места са от работодателите с най-голям брой осигурени лица 
през месеца на получаване на подкрепа. Това е логична последица от факта, че тази група работодатели е получила 
средства за запазване на заетостта на най-голям средномесечен брой работни места – близо 527. За сметка на това, 
работодателите с най-малък брой осигурени кандидатстват и получават подкрепа за по-малко от 3 работни места средно 
на месец. 
Интерес представлява разпределението на работодателите, запазените работни места и изплатените средства по сектори. 
Най-голям дял от общия брой запазени работни места се отчита в сектор „Преработваща промишленост“. Там са 
концентрирани близо 42% от запазените работни места и приблизително също толкова от изплатената сума. В 
сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ са около 20 на сто от запазените работни места и 15,5 на сто от изплатените 
средства. С почти равен дял (около 10 на сто) са секторите „Транспорт, складиране и пощи“ и „Търговия; Ремонт на 
автомобили и мотоциклети“. В тези четири сектора са близо 82 на сто от запазените работни места и около 77 на сто от 
изплатените средства. 
Съгласно последните промени мярката 60/40 ще продължи да действа до 30 юни 2022 г. 
Както и досега, размерът на средствата, изплащани по реда на постановлението, са в размер на: 50 на сто от размера на 
осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки 
работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на 
сто; или 60 на сто от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка 
на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби 
с не по-малко от 40 на сто. 
За работодателите, получили подкрепа по реда на постановлението, остава задължението да запазят заетостта на 
работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са 
изплатени тези средства. Задължението не се прилага за работници и служители, осигурени в сектор „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ и икономическа дейност „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ от 
Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008). 
За финансовото обезпечаване на изпълнението на мярката в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 
за 2022 г. са одобрени 300 млн. лв. 
 
√ България иска още 1 млрд. лв. от ЕК помощ срещу безработицата 
Близо 22 хиляди безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2022 г. 
Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 999,4 
млн. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от 
безработица вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“. 
Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на България, съобщават 
от пресслужбата на кабинета. 
Инструментът SURE допълва националните мерки, предприети от засегнатите държави членки на ЕС, чрез предоставяне 
на финансов ресурс, който да им помогне да се справят с внезапното и съществено увеличение на публичните разходи, 
необходими за смекчаване на преките икономически, социални и свързани със здравето последици от коронавирусната 
пандемия. 
Това е второто искане от България за заем по инструмента SURE. С получените финансови средства ще се подкрепи 
държавния бюджет за реализиране на мярката 60/40 за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятия, 
засегнати от пандемията COVID-19.  
С друго решение на днешното заседание на правителството одобри Националния план за действие по заетостта през 2022 
г. Той предвижда близо 22 хиляди безработни да започнат работа по програми и мерки, а 10 600 души ще бъдат включени 
в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. 
Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи със 7728 или с 53% в сравнение с 2021 г. Финансирането 
на заложените дейности в Плана ще е в рамките на 123 млн. лв. В резултат от изпълнението му се очаква коефициентът на 
безработица през 2022 г. да е 5%. 
Трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост при пълен работен ден ще е най-малко 710 лв. на месец, 
колкото е минималната заплата в България от 1 апил 2022 г. През 2022 г. субсидията, която държавата осигурява на 
работодателите за изплащането на трудовите възнаграждения на безработни, наети по мерки от Закона за насърчаване 
на заетостта, се увеличава от 550 лв. на 650 лв. на месец. При осигуряване на работа на безработен с виеше образование 
месечната субсидия ще е равна на 700 лв. Останалата част от заплатата ще се осигурява от работодателя. 
Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 800 лв. на 860 лв.), 
на младежките медиатори към общините (от 830 лв. на 890 лв.), на психолозите (от 950 лв. на 1010 лв.), на мениджърите 
на случай (от 900 на 960 лв.). Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се повишат от 750 лв. на 810 
лв., а на висшистите - от 800 лв. на 890 лв. 
Средствата, които безработните могат да получат за транспортни разходи за представяне пред работодател в друго 
населено място, ще се увеличат от 130 лв. на 142 лв. 
По двугодишния план на държавното предприятие Българо-германски център за професионално обучение ще бъдат 
обучени 2 077 безработни от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда. По регионални програми за 
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заетост на 28-те области ще бъдат наети общо 9 150 безработни. За проект „Красива България“ през 2022 г. са осигурени 5 
млн. лв. Проектът ще осигури общо заетост на 250 лица и обучение на 200 лица. По проекти на социалните партньори 6 
269 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по 
търсени на пазара на труда професии. 
 
√ Германското правителство одобри възможна национализация на енергийни фирми 
Мярката е част от подготовката на Германия за проблеми, свързани с доставките на енергийни източници 
Управляващата коалиция в Германия подкрепи правна възможност за национализация на компании от енергийния сектор, 
пише Ройтерс. Това ще е една от последните мерки, които правителството ще разполага в арсенала си за защита на 
енергийната сигурност на страната в случай на извънредна ситуация. 
Това означава, че управлението на компаниите ще бъде поемано от назначени от държавата администрации. Подобен ход 
Берлин вече предприе с активите на "Газпром" в страната. 
Предложението трябва да получи и одобрението на Бундестага, като очакванията са то да бъде разгледано през май. 
В края на март Германия активира своя кризисен план за управление на енергийните доставки, притеснени от искането на 
Русия за заплащане в рубли за изкопаемите горива. По-рано днес (26 април) стана ясно, че търг на "Роснефт" за доставка 
на петрол в Европа е пропаднал заради искането за плащане в рубли. 
Делът на руския газ в общия внос на Германия е около 50%. Германският план за действие в условията на криза дава 
приоритет за доставките към домакинствата и ключовата инфраструктура, като например болници и социални домове, в 
случай на пълно прекъсване на доставките. 
Германският министър на икономиката Роберт Хабек коментира решението за възможната национализация на 
енергийните компании с високия риск в системата. "Трябва да бъдем подготвени, че ситуацията ще се влошава", допълни 
той. 
Цената на природния газ на европейските пазари се движи на ниво около 95 евро за мегаватчас, което е ръст от 1,8% 
спрямо цената на затваряне в понеделник (25 април), пише Bloomberg. Потоците през Украйна остават по-ниски от 
средното за началото на април, а преносът по "Ямал" от средата на декември 2021 година остава в посока от Германия 
към Полша, посочва още агенцията. 
Повишението се дължи на намалелите доставки от Норвегия и по-хладното време в Европа през последните дни.  
 
Икономически живот 
 
√ Доброто и лошото ченге в доклада на МВФ 
Анализът на Петър Ганев е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
През изминалите дни на различни места беше отбелязано, че Международният валутен фонд (МВФ) предлага реформа на 
плоския данък в България. Това, разбира се, предизвика най-различни реакции, като темата за плоския данък засенчи 
останалите изводи и препоръки на екипа на фонда. Както и при други чужди наблюдения върху родната икономика – 
например редовните оценки на кредитните агенции, вторачването само в последващите заглавия, без реалното прочитане 
на оригиналния текст, често води до преувеличени или грешни интерпретации. Не че МВФ не предлага реформа в плоския 
данък, но контекстът на направеното предложение е различен от това, което повечето хора биха си представили. 
На първо място е важно да отбележим, че мисията на МВФ дава една правдива оценка на моментното състояние на 
българската икономика – отчетени са възстановяването през 2021 г., значителното ускоряване на инфлацията в последните 
месеци, негативните ефекти от войната в Украйна и по-ниският растеж от очакваното, както и въобще високите нива на 
несигурност и рисковете, които могат да влошат икономическите перспективи. Дискутирано е и основното 
предизвикателство пред фискалната политика, която от една страна търси инструменти за подкрепа на възстановяването, 
а от друга трябва да пази фискалната стабилност и да не подхранва допълнително инфлацията. 
Без да влизаме на този етап в дебата за фискалната позиция – най-просто казано това е размерът на бюджетния дефицит, 
предложенията на МВФ за преразглеждане на структурата на разходите загатва това, което е възможно да залегне в 
предстоящата актуализацията на бюджета. Водещото е, че е много вероятно да има преливане на средства от капиталови 
към текущи разходи. От една страна заложените рекордни средства за публични инвестиции трудно биха се изпълнили в 
рамките на година, а от друга – натискът за увеличение на доходите в отговор на инфлацията едва ли ще бъде удържан. С 
други думи, по-вероятно е да видим увеличение на заплати, пенсии и социални плащания, отколкото рекордните 
капиталови разходи през тази година. 
МВФ описва и някои точки, които от ИПИ коментирахме през последните месеци. Едната е, че в бюджета трябва да се 
направи разчет за допълнителните средства, свързани с войната и конкретно с мерките в подкрепа на търсещите закрила 
– регистрираните за временна закрила у нас са вече над 80 хил. души или над 1% от населението на страната. Втората е, че 
схемата „60/40“ вече не е необходима и трябва да отпадне, а третата, че компенсациите заради високите цени на 
електроенергията за бизнеса също следва постепенно да се преустановят. По своята същност тези предложения, извън 
мерките за търсещите закрила, казват бюджетът да се оттегли от извънредната подкрепа на бизнеса и да се ориентира към 
дългосрочните политики. 
На този фон, в раздела за разширяване на фискалните възможности за насърчаване на растежа, идва предложението в 
средносрочен план за фискална консолидация чрез преглед на данъчната система и повишаване на ефективността на 
публичните разходи. Второто по-скоро среща широка подкрепа в обществото и е многократно коментирано в различни 
аспекти – било то публични инвестиции, социална политика, образование или здравни услуги. В случая поставяме фокусът 
върху данъчната система, тъй като това провокира заглавията от доклада на МВФ. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/germaniia-poe-vremenen-kontrol-nad-dyshternoto-drujestvo-na-gazprom-349521/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/germaniia-aktivira-krizisniia-plan-za-upravlenie-na-energiinite-dostavki-349172/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/tyrg-na-rosneft-propadna-zaradi-iskaneto-za-plashtane-na-petrola-s-rubli-350868/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/tranzityt-na-ruskiia-gaz-prez-ukraina-namaliava-350806/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/tranzityt-na-ruskiia-gaz-prez-ukraina-namaliava-350806/
https://ikj.bg/novini/mvf-ni-preporachva-reforma-na-ploskia-danak-i-spirane-kovid-pomoshtite-za-biznesa/
https://www.minfin.bg/bg/news/11776
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Предложението за реформа на „ниската плоска ставка на данъка върху доходите на физическите лица“ е директно 
обвързано с целта за „увеличаване на приходите и преразпределението“. Това е важен детайл, тъй като често 
противниците на плоския данък у нас ограничават своите аргументи до дискусия за неравенството, но не изговарят 
насрещното предложение в пълнота – а то не е просто за промяна на плоския данък, но за увеличение на облагането на 
доходите и по-високи нива на преразпределение. Сделка, от която няма да спечелим и която българските граждани по-
скоро не биха приели. 
Аргументът за неравенството също е загатнат, но по-скоро като подкрепа на тезата за по-високо преразпределение. По 
същество, МВФ дава някои добри и конкретни насоки за развитието на фискалната политика в страната, които имат 
директно отношение към предстоящата актуализация на бюджета. Към тези предложения обаче се прешиват и обичайните 
за западните експерти по-обхватни предложения за разхлабване на фискалната позиция, вдигане на данъци и увеличение 
на преразпределението. Политики, които всъщност от години подкопават потенциала на водещите европейски икономики 
и от които частично успяваме да се опазим през последните две десетилетия. 
 
√ България с най-голям ръст на товарния жп транспорт сред страните от ЕС 
През 2020 г. автомобилният транспорт представлява повече от три четвърти (77%) от вътрешния товарен транспорт в ЕС, 
което е най-високата стойност, регистрирана през последното десетилетие, сочат данните на Евростат. Железопътният и 
вътрешният воден транспорт представляват съответно 17% и 6% от вътрешния товарен транспорт (на база извършени 
тонкилометри). 
Делът на автомобилния транспорт нараства с 1 процентен пункт (п.п.) спрямо 2019 г. и с 4 п.п. спрямо годината с най-нисък 
дял през последното десетилетие, което е 2012 г. 
Междувременно делът на железопътния транспорт достига по-ниска точка през 2020 г. (17%). Той е намалял с 1 п.п. спрямо 
2019 г. и с 2 п.п. спрямо годината с най-висок дял през последното десетилетие, което е 2011 г. 
Делът на вътрешните водни пътища също леко намалява през 2020 г. (6%), достигайки нивото от 2018 г. Той намаля с 0,2 
процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 2 процентни пункта в сравнение с годините с най-висок дял през последното 
десетилетие ( 2010, 2012 и 2013 г.). 
Категорично автомобилният транспорт е основният вид транспорт за вътрешни товари в почти всички държави-членки на 
ЕС през 2020 г. и представлява повече от 70% от вътрешния товарен транспорт в 16 държави-членки. 
Единствените изключения са Литва и Латвия, където железопътният транспорт е основният вид вътрешен транспорт, който 
представлява съответно 65% и 57% от вътрешния товарен транспорт. Това са най-високите дялове на железопътния 
транспорт сред страните-членки на ЕС. Само 35% от тонкилометрите на вътрешния товар се извършват по шосе в Литва, 
докато в Латвия този вид транспорт представлява 44%. 
През 2020 г. държавите-членки, които са регистрирали най-голям дял от автомобилния транспорт, са Ирландия (99%), 
Гърция (97%) и Испания (96%). Страните с най-голям дял на вътрешните водни пътища са Холандия (42%), България и 
Румъния (и двете 29%). 
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От 2010 до 2020 г. спадът в дела на железопътния транспорт се забелязва и в Латвия (-25,6 п.п.), Словакия (-10,0 п.п.), Литва 
(-8,1 п.п.), Чехия (-7,3 п.п.), Полша (-6,9 п.п. ) и Швеция (-5,9 п.п.). В сравнение с 2019 г., Латвия регистрира най-голям спад 
през 2020 г. (-17,1 п.п.). 
За разлика от това, през периода 2010-2020 г. има увеличение само за девет държави-членки на ЕС; най-висок ръст се 
наблюдава за България (+3,7 п.п.), следвана от Италия и Словения (и двете +2,7 п.п.). Между 2019 и 2020 г. се наблюдава 
увеличение на дела на железопътния транспорт само за шест държави-членки на ЕС; най-високо е регистрирано от Унгария 
(+2,8 п.п.). 
Фигура 4 показва, че делът на товарния транспорт по вътрешните водни пътища е много значителен в Холандия (41,6 % 
през 2020 г.), но все още е под дела на автомобилния (52,2 % през 2020 г.). 
България е и със сравнително най-високите дялове на товарния транспорт по вътрешни водни пътища в (28,7 % през 2020 
г.), заедно с Румъния (28,6 % през 2020 г.), което се обяснява отчасти с интензивния трафик по река Дунав и отчасти с 
„териториализацията“ на автомобилния товарен транспорт 
В същото време страната ни регистрира намаление на дела на товарния транспорт по вътрешни водни пътища през 2020 
г. спрямо предходната година (-3 п.п.). Спрямо 2010 г. делът на товарния транспорт по вътрешни водни пътища намалява 
за Румъния (-5,2 п.п.), България (-4,9 п.п.), Люксембург (-4,7 п.п.) и Холандия (-4,2 п.п.). 
Агрегираните данни за ефективността на транспорта в ЕС показват, че общото изпълнение на вътрешния транспорт се е 
увеличило с около 166 милиарда тон-километра през периода 2010-2020 г., достигайки 2 255 милиарда тон-километра 
през 2020 г. Изпълнението на автомобилния транспорт е било с 12,0 % по-високо през 2020 г., отколкото през 2010 г. 
Обратно, през същия период транспортната ефективност намалява с -15,2 % за вътрешните водни пътища и остана 
относително стабилна за железопътния транспорт (+0,9 %). 
 
√ Полша отказа да плаща за руския газ с рубли 
Полша няма да плаща руския газ с рубли, заявява правителственият съветнк по въпросите на стратегическата енергетична 
инфраструктура Пьотр Наимски, цитиран от „Новости“. 
По думите му, отказвайки плащането в рубли, Полша се готви и за евентуалните рискове. „Разглеждат се всички 
възможности и рискове и сме готови за тях“, изтъква Наимски. 
„Ние сме в състояние да откажем доставките на газ по всяко време, ако е необходимо, и да вземем такова решение, и 
сме готови за действията на руската страна, която може да спре доставките“, добавя експертът. 
Преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще очаква априлските газови доставки през май да 
бъдат плащани по новата схема, наложена от указа на президента Путин. Според нея всяка „неприятелска държава“ трябва 
да има в Газпромбанк две сметки – валутна (според договора с Газпром) и рублева. 
 
√ Юанът и дирхамът - бъдещите валути за руски облигации 
Руските компании в обозримо бъдеще могат да започнат да пласират местни облигации, деноминирани във валутата на 
приятелските страни – юани или дирхами. Това коментира Степан Ермолкин, ръководител на отдела за дългови 
капиталови пазари в Московска кредитна банка, съобщава „Новости“. 
„Ако говорим за нови тенденции, мисля, че в обозримо бъдеще можем да видим доста интересни истории, вероятно 
свързани с пласирането на местни ценни книжа, деноминирани във валута, на първо място може да са юани, може би 
малко по-късно – дирхами“, изтъква Ермолкин. 
По думите му, това са валутите на онези юрисдикции, които сега са приятелски настроени към Русия. 
Що се отнася до китайската валута, банките имат ръст и ще продължат да нараства обемът на задълженията в юани, казва 
Ермолкин. Получените средства ще трябва да бъдат съхранявани някъде, а облигациите, деноминирани в юани, могат да 
се превърнат в един от инвестиционните инструменти. 
Според него подобни облигации от гледна точка на инвестициите могат да представляват интерес преди всичко за банки, 
а може би и за физически лица. Борсите и депозитарите са технически готови да пуснат подобни инструменти в обращение, 
добави още финансистът. 
 
3e-news.net 
 
√ Понижение със 7.3 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 436.69 лв. за MWh с ден за доставка 
27 април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 436.69 лв. за MWh и обем от 73 968.30 MWh с ден за доставка 27 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 7.3 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 436.09 лв. за MWh, при количество от 39 066.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 091.80 MWh) е на цена от 437.30 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 404.31 лв. за MWh и количество от 2816.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 373.49 лв. за MWh (3180.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 553.33 лв. за 
MWh при количество от 3352.5 MWh. Висока е и стойността, постигната за 20 часа – 523.97 лв. за MWh (2862.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 396.19 лв. за MWh при количество от 2849.5 MWh. 
Спрямо стойността от 470.93 лв. (240.78 евро) за MWh за 26 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 27 април 2022 г. се понижава до 436.69 лв. за MWh (спад със 7.3 %) по данни на БНЕБ или 223.28 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
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При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 154.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 422.98 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                   MW 
АЕЦ     20,61%   1077.91 
Кондензационни ТЕЦ   52,22%   2731.79 
Топлофикационни ТЕЦ   4,86%   254.4 
Заводски ТЕЦ    2,69%   140.5 
ВЕЦ     0,19%   9.95 
Малки ВЕЦ    5,98%   312.79 
ВяЕЦ     0,36%   19.01 
ФЕЦ     12,49%   653.18 
Био ЕЦ      0,58%    30.47 
Товар на РБ        3775.14 
Интензитетът на СО2 е 462g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по енергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 223,28 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 239,49 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 223,28 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 222,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
223,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 282,91 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч тя ще бъде 
190,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 71 098,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 27 април ще бъде 239,49 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 126,04 гвтч. Максималната цена ще бъде 298,13 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 210,58 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 април е 223,28 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 222,97 евро/мвтч. Най-високата цена от 282,91 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч 
и тя ще бъде 190,96 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 736,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 април на Словашката енергийна борса е 223,28 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 282,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 190,96 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 222,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч тя 
ще е 271,01 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 190,96 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 април е 222,21 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
221,56 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 44 424,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя 
ще достигне 268,03 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 190,96 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 222,21 евро/мвтч на 27 април. Пиковата цена ще бъде 221,30 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 460 036,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч тя ще 
достигне 271,01 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 190,96 евро/мвтч. 
 
√ „Газпром“ е уведомил полската PGNiG за прекратяване на газовите доставки, твърди полската компания 
Полският газов концерн PGNiG съобщщава, че е получил от „Газпром“ съобщение за пълно спиране на доставките на газ 
от 27 април. 
„На 26 април „Газпром“ съобщи на PGNiG за намерението за пълно спиране на доставките по договора за Ямал в началото 
на договорния ден на 27 април“ , се казва в съобщението, публикувано на страницата на полската компания. 
PGNiG отбелязва, че сега „газотранспортната инфраструктура, управлявана от Gaz-System работи безпроблемно, 
националната газотранспортна система се снабдява постоянно на базата на други източници, осъществява се запълване на 
подземните газохранилища за газ, а горивото достига до потребителите в съответствие с настоящите нужди“. 
Междувременно руските информационни агенции, позовавайки се на официалния представител на „Газпром“ Сергей 
Куприянов съобщават, че „Газпром“ не потвърждава информацията за това, че доставките на руски газ за Полша вече са 
прекратени. От „Газпром“ обаче са подчертали, че  „от днес Полша е задължена да заплати за доставките на газ в 
съответствие с новия ред за разплащане“. По-рано полският портал Onet, позовавайки се на неофициални данни от 
правителствени източници и енергийни компании от PGNiG съобщи, че Русия е спряла доставките на газ за Полша в 
рамките на договора за Ямал, пише от своя страна ТАСС. 
По-рано информационните агенции съобщиха, че според данни на PGNiG нивото на запълване на газохранилищата е около 
80 %, което е много над това от миналите години. 
В публикуваното от PGNiG съобщение се отбелязва отказът си за заплащането на газовите доставки с рубли. Както и, че 
смята прекратяването на газовите доставки за нарушение, се казва в някои публикации, но в официалното съобщение на 
страницата този текст липсва. 



21 

 

„PGNiG отказа да изпълни задълженията по сметките за природен газ, доставян от „Газпром“ по договора за Ямал в руски 
рубли в съответствие с указа на президента на Руската федерация“, се казва в съобщението, цитирано от агенциите, без да 
е споменато в публикациите на страницата на компанията.   
„Прекратяването на доставките на природен газ е нарушение по договора за Ямал и в тази връзка компанията ще 
предприеме съответни мерки за възстановяване на доставките на природен газ в рамките на договора“, се казва в 
изявлението на компанията, което също не е посочено в официалното съобщение. 
На страницата на Gas-System към момента на публикуване няма официално съобщение. 
По-рано във вторник упълномощеният от правителството представител по въпросите за стратегическата енергийна 
инфраструктура Петр Наимски съобщи, че Полша няма да плаща за руския газ в рубли. 
 
√ След възход до обед, европейските пазари на акции във вторник задълбочиха загубите си от предния ден 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX, а единствен с повишение завърши британският FTSE 100  
Борсовите индекси в Западна Европа отбелязаха забележителен ръст в търговията във вторник след резкия спад 
предишния ден. Инвеститорите оценяваха финансовите отчети на големите компании за първото тримесечие. При липсата 
на важни макроикономически данни вниманието на пазарните участници беше насочи към корпоративната отчетност, 
обобщава Trading Economics. И точно от тук в ранния следобед настъпи обратът. Повечето от обявените отчети 
разочароваха инвеститорите и логично трендът се обърна – към низходящ. С най-бърз темп поевтиняха акциите на 
технологичните компании и на банките. 
До обед общият индекс Stoxx Europe 600 на най-големите компании в региона се повиши с 0.73%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+1.05%), следван от испанския IBEX 35 (+0.79%), 
френския CAC 40 (+0.64%), британския FTSE 100 (+0.62%) и италианския FTSE MIB (+0.44%). В крайна сметка пазарите на 
акции в Западна Европа затвориха с преобладаващи загуби, с изключение на борсата в Лондон, където британският 
бенчмарк FTSE 100 остана на зелена територия, въпреки че спадна от нивото си до обед. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX, а единствен с повишение 
завърши британският FTSE 100. 
Акциите на Orange SA се повишиха с 1.02%, след като френският телекомуникационен оператор увеличи, макар и слабо, 
тримесечната си приходи и печалба и потвърди финансовите си цели за печалбата за цялата година. 
Цената на книжата на финансовата UBS Group AG нараснаха с 1.5% до обед, но следобед се понииха, макар че останаха в 
зелената зона, като затвориха с минимален ръст от 0.09%. Швейцарската банка увеличи нетните си приходи през първото 
тримесечие повече, отколкото очакваше пазарът, главно благодарение на 126% скок на печалбите от инвестиционно 
банкиране. Подбна на UBS беше и съдбата на други финансови групи и компании. 
Като например швейцарската фармацевтична компания Novartis AG, която отчете значително увеличение на нетните 
приходи през януари-март, след което акциите й нараснаха с 1.2%, но последва спад и затвориха с доста па-малък ръст от 
0.36%. 
Датската транспортна и логистична компания A.P. Moeller-Maersk A/S поскъпна с 5.8% до обед, след като компанията 
повиши прогнозата си за основните финансови показатели за цялата година поради по-високите цени на товарните 
превози. Следобед настъпи обрат и книжата затвориха с повишение от 3.17%. 
Водещи сред компонентите на индекса Stoxx 600 до обед бяха акциите на шведската инженерингова компания SKF AB, 
която произвежда здравни и хигиенни продукти под марките Libresse, Libero, Lotus и Zewa. Компанията отчете 15% ръст на 
приходите за периода януари-март до 22.94 млрд. шведски крони, след което акциите на компанията поскъпнаха със 7.6%, 
но затвориха с по-слабо повишение от 1.62%. 
По същия начин се разви и търговията с акциите на германския производител на опаковки Gerresheimer, която отчете 
значителна печалба за първото тримесечие на годината и до обед беше със стабилен ръст от 5.4%, но затвори с повишение 
от 0.64% 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на финландския търговец на дребно на стоки за дома Kesko Oyj, чийто акции 
поскъпнаха със 7.46%, след отметените добри финансови резултати. 
Сред губещите бяха книжата на HSBC Holdings Plc, които се понижиха с 5.74%. Британската банка намали нетната си 
печалба с 28% през първото тримесечие на 2022 г. на фона на по-ниските приходи и по-високите провизии за възможни 
загуби по кредити, а растежът на приходите от банкирането в Хонконг се забави. 
Капитализацията на Banco Santander SA спадна с 6.79%, въпреки че най-голямата испанска банка е увеличила нетната си 
печалба с 58% на годишна база през последното тримесечие. 
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На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на шведския производител на медицинско оборудване Getinge AB, които се 
понижиха с 15,21%. 
Сред губещите бяха и книжата на швейцарския доставчик на офиси на лизинг IWG (-7.46%) и на базираната в Обединеното 
кралство компания Associated British Foods, собственик на веригата магазини за дрехи Primark (-2.78%). Associated British 
Foods почти удвои коригираната си оперативна печалба през 24-те седмици до 5 март, но предупреди, че веригата Primark 
ще трябва да повиши цените поради високата инфлация. 
 
Мениджър 
 
√ Николов: Газовите наличности у нас са гарантирани минимум за един месец 
Газовите наличности у нас са гарантирани минимум за един месец напред. Това заяви на брифинг министърът на 
енергетиката Александър Николов след съобщението на "Газпром Експорт", че спира доставките на природен газ за 
България. 
"Тъй като всички търговско-правни отношения са спазени, е очевидно, че природният газ в момента се ползва като 
политическо оръжие. С оглед на това искам да кажа, че докато съм министър, България няма да води преговори под натиск 
и с наведена глава и България не се поддава и не се продава на каквато и да е цена пред който и да е търговски 
контрагент", зави енергийния министър Александър Николов.  
По думите му, са предприети всички мерки, за да се подсигурят количествата на газ у нас, включително спиране на добива 
от "Чирен", подсигуряване на по-дълъг период за консумация, както и оперативни доставки. 
Нещо повече, от БЕХ, "Булгартрансгаз" и "Булгаргаз" са подсигурили непрекъсваемост на алтернативните доставки на 
природен газ и това означава, че не следва да очакваме ограничителен режим, поясни енергийният министър.  
Той уточни, че вследствие на полученото писмо е поискано правно становище по съществуващия договор и отговорът му 
ясно аргументира рискове и потенциално изпадане в неизпълнение по съществуващия договор за доставка на природен 
газ. 
"Изводите от създалата се ситуация са няколко: "Булгаргаз", съответно България, е дългогодишен лоялен коректен 
партньор по съществуващия договор. Плащанията по него са регламентирани в щатски долари. "Булгаргаз" разполага и 
към днешна дата с пълен пакет банкови реквизити, доказващи последно плащане през месец април към "Газпром експорт" 
по авансова фактура за настоящия месец. Недоставянето на съответните каличества газ от страна на "Газпром експорт" е 
очевидно неизпълнение на всички договорни отношения и поставя "Газпром експорт" в текущо неизпълнение по 
съществуващия договор за доставка на природен газ", каза Александър Николов.  
Енерегийният министър категорично отхвърли възможността България да спре преноса на газ към Сърбия и 
Унгария. "България е лоялен партньор към всички съседни държави. България не е Русия и когато имаме възможност, ще 
помагаме на всички съседни държави. Не бихме създали изкуствено сътресения в наши съседни държави", посочи 
Николов.  
Припомняме, че във вторник от Министерството на енергетиката съобщиха, че "Газпром" е информирал българската 
държавна газова компания "Булгаргаз", че ще спре доставките на газ от сряда. Днес обаче изпълнителният директор на 
българския оператор на газова мрежа "Булгартрансгаз" Владимир Малинов отрече доставките на синьо гориво у нас да са 
спирали.  
 
√ Евростат: Държавният дълг спада до 88,1% за ЕС и 95,6% за Еврозоната през Q4 на 2021 г. 
Държавният дълг на страните членки на ЕС е спаднал до 88,1 на сто от БВП през четвъртото тримесечие на 2021 г. срещу 
89,9 на сто през предходното тримесечие, сочат данни на Евростат. За Еврозоната спадът е до 95,6 на сто от БВП срещу 97,5 
в предходния период. За Еврозоната спадът се дължи на нарастване на БВП и леко намаление на номиналния дълг, докато 
за ЕС като цяло номиналния дълг расте, но ръстът на БВП го изпреварва. 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. държавният дълг спрямо БВП спада и в ЕС (от 90 на сто до 88.1 на сто) и в 
Еврозоната (от 97.2 на сто до 95.6 на сто). 
В края на четвъртото тримесечие на 2021 г. дълговите ценни книжа са съставлявали 82,6 на сто от дълга в Еврозоната и 82,3 
на сто в ЕС. Заемите са били респективна 14,2 на сто и 14,7 на сто, а депозитите - 3,1 на сто и 3 на сто. 
Най-високо съотношение на дълга спрямо БВП регистрира Гърция (193,3 на сто), следвана от Италия (150,8 на сто), 
Португалия (127,4 на сто), Испания (118,4 на сто), Франция (112,9 на сто), Белгия (108,2 на сто) и Кипър (103,6 на сто). На 
обратния полюс са Естония (18.1 на сто), Люксембург (24,4 на сто) и България (25,1 на сто). 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497745/2-22042022-BP-EN.pdf/90896015-2ac1-081a-2eef-ad8d5f2c0da1?t=1650617770218
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В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. седем страни членки регистрират увеличение на дълга по отношение на БВП, 
при 19 държави членки то намалява, а в Германия остава без промяна. 
Увеличението е най-голямо при Словакия (+1.8 процентни пункта), следвана от Чехия (+1.5 пп), Латвия (+1.3 пп), България 
(+0.9 пп) и Румъния (+0.6 пп). Най-голям спад регистрира Гърция (-8.3 пп), следвана от Кипър (-5.4 пп), Словения (-5 пп) и 
Италия (-3.8 пп). 
   

 
 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. седем държави членки регистрираха увеличение на съотношението на 
дълга си към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2021 г. и 20 държави-членки намаление. 
Увеличения на съотношението записаха Чехия (+4,2 пп), Малта (+3,6 пп), Словакия (+3,3 пп), Румъния (+1,6 пп), Латвия (+1,5 
пп), Германия (+0,6 пп) и България (+0,4 пп), докато най-голямо намаление се наблюдава в Гърция (-13,1 пп), Кипър (-11,4 
пп), Португалия (-7,8 пп), Хърватия (-7,5 пп), Дания (-5,4 пп) и Словения (-5,1 пп). 
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√ ЕС има за цел да се освободи от енергийната зависимост от Русия до 2027 г. 
Европейският съюз си е поставил за цел да намали зависимостта си от руския петрол и природен газ с две трети до края на 
тази година и да я сведе до нула до края на 2027 г. Това заяви в интервю за италиански вестник еврокомисарят по 
икономиката Паоло Джентилони, цитиран от Ройтерс. 
Джентилони каза също, че ЕС ще намали прогнозите си за икономически растеж за 2022 г. спрямо първоначалната цел от 
4%, като новите оценки ще бъдат публикувани на 16 май в пролетните икономически прогнози на блока. 
Миналата седмица Международният валутен фонд понижи прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт на 
еврозоната през 2022 г. от 3,9% на 2,8% в резултат на войната в Украйна. 
Джентилони обаче заяви, че е твърде рано да се каже дали забавянето ще доведе до стагнация, акцентирайки върху „някои 
положителни фактори, наследени от втората половина на 2021 г.“, като ниското ниво на безработица и натрупването на 
спестявания. 
„Рискът от стагнация също ще зависи много от продължителността на войната“, добави той. 
 
√ Обединеното кралство премахва митата върху вноса от Украйна 
Обединеното кралство премахва всички мита върху украинските стоки и ще забрани износа на определени технологии за 
Русия, за да помогне на Киев да се справи с руската инвазия, съобщи AFP. 
"Митата върху всички стоки, внесени от Украйна, ще бъдат намалени до нула и всички квоти ще бъдат премахнати", се 
казва в изявление на британското правителство. Мярката е отговор на искане на президента на Украйна Володимир 
Зеленски. Тя по-специално се отнася за ечемик, мед, птиче месо и консервирани домати, които Украйна внася във 
Великобритания. 
„Обединеното кралство ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи борбата на Украйна срещу бруталната и 
непредизвикана инвазия на Путин и да помогне за гарантирането на дългосрочната сигурност и просперитет на Украйна и 
нейния народ“, изтъкна Ан-Мари Тревелиян, министър на международната търговия. 
Великобритания забрани износа за Русия на определени продукти и технологии, които Москва „може да използва за 
потискане на героичния украински народ“, включително оборудване за прихващане и наблюдение на комуникации. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа след добрите тримесечни отчети на банките 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия във вторник, след като 
финансовите отчети на водещи банки донесоха оптимизъм на пазара, следвайки разпродажбите по време на предходната 
сесия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,81 пункта, или 0,86%, до 448,92 пункта, след като в понеделник се 
понижи с близо 2% на фона на опасенията от забавяне на икономическия растеж в Китай и бързо увеличение на лихвите в 
САЩ. 
Немският показател DAX се повиши със 156,84 пункта, или 1,13%, до 14 081,01 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 57,02 пункта, или 0,77%, до 7 437,56 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 
67,34 пункта, или 1,04%, до 6 516,72 пункта 
„Вчера пазарите понесоха тежък удар, докато днес си поеха глътка въздух“, каза Дани Хюсън, финансов анализатор в AJ 
Bell. 
„Резултатите от корпоративните отчети ще бъдат смесени, тъй като те ще бъдат подложени на изпитание заради 
повишаването на цените в Европа. Инвеститорите ще се фокусират върху добрите новини, защото очакват останалата част 
от отчетите да бъдат разочароващи“, добави той. 
Индексът на европейските банкови акции SX7P, който се е понижил с повече от 7% от началото на годината, напредна в 
ранната търговия и е на път да запише най-добрата си сесия от близо седмица на фона на поредицата от добри отчети на 
европейски банки. 
Акциите на UBS поскъпнаха с 2,46%, след като швейцарският кредитор отчете най-добрата си нетна печалба за първото 
тримесечие от 15 години. Този резултат контрастира на спада на печалбите, отчетен от водещите американски банки през 
този месец. 
Цената на книжата на испанската банка Santander се повиши, след като тримесечната нетна печалба на компанията нарасна 
с 58% на годишна база до 2,54 млрд. евро, надминавайки прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за печалба 
от 2,26 млрд. евор. 
Акциите на HSBC поевтиняха с 3,79%, след като най-голямата банка в Европа предупреди, че тази година е малко вероятно 
тази година да бъде осъществено повече обратно изкупуване на акции поради нарастващата инфлация и икономическата 
слабост, дори когато тримесечната й печалба спадна с по-малко от очакваното. 
Credit Suisse Group, Barclays и Deutsche Bank са сред другите европейски банки, които трябва да представят финансови 
отчети през следващите няколко дни. 
Цената на книжата на производителят на лекарства Novartis се повиши с 1,43%, след като компанията отчете 3% ръст на 
тримесечните приходи. 
Фокусът на инвеститорите е насочен още към предстоящата следващата седмица срещата на Федералния резерв на САЩ, 
както и върху коментарите на служители на Европейската централна банка. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в понеделник, като Dow Jones обърна спад 
от близо 500 пункта, следвайки ралито на технологичните акции на фона на понижението на доходността по облигациите, 
предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 238,06 пункта, или 0,7%, до 34 049,46 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 24,34 пункта, или 0,57%, до 4 296,12 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 165,56 пункта, или 1,29%, до 13 004,85 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като страховете от икономическо забавяне заради новите огнища от коронавирус в Китай 
тласнаха надолу доходността по облигациите, като тази по 10-годишните американски държавни ценни книжа спадна до 
ниво около 2,8%. 
Акциите на технологичните компании напреднаха на фона на понижението на доходността, като тези на Microsoft 
поскъпнаха с 2,44%, записвайки вторият най-голям ръст в Dow. Цените на книжата на Alphabet и Meta се повишиха 
съответно с 2,87% и 1,56% преди финансовите отчети на компаниите за последното тримесечие, които ще бъдат 
публикувани по-късно тази седмица. 
Цената на книжата на Twitter се повиши с 5,56%, след като социалната мрежа съобщи, че е приела офертата на Илон Мъск 
за придобиване на компанията от 44 млрд. долара 
Технологичните акции се възстановиха, след като миналата седмица Nasdaq Composite навлезе в мечи пазар (спад с 20% и 
повече от последния рекорд). След търговията в понеделник Nasdaq е на 19,8% под рекордния си връх, докато S&P 500 се 
върна в корекция и е с 10,8% под най-високото си ниво. В петък Dow регистрира четвърти пореден седмичен спад, а S&P 
500 и Nasdaq – трети. 
Уолстрийт се подготвя за бурна седмица на корпоративни отчети. Очаква се около 160 компании в S&P 500 да представят 
доклад за финансовите си резултати през първото тримесечие, като всички погледи ще бъдат насочени към отчетите на 
технологичните гиганти, включително Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms и Microsoft. 
„Тази седмица може лесно да доведе до промяна в пътя на акциите… Водачите могат да затвърдят или да дадат отпор на 
предизвикателната макро среда, която се наблюдава през последните три седмици“, коментира Джей Си О‘Хара от MKM. 
Акциите на Coca-Cola поскъпнаха с 1,06%, след като компанията отчете по-добра от очакваното печалба за последното 
тримесечие преди края на търговската сесия. 
Поевтиняването на американския суров петрол в понеделник доведе до спад на цените на акциите от енергийния сектор 
на S&P 500. Цените на книжата на Chevron и Exxon Mobil се понижиха съответно с 2,15% и 3,37% 
Смесени резултати в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, движейки се между 
спад и повишения, на фона на масовото тестване за коронавирус в Пекин, предаде Си Ен Би си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 42,09 пункта, или 1,44%, до 2 886,43 пункта,  докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 37,75 пункта, или 2,11%, до 1 752,28 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 65,37, или 0,33%, до 19 934,71 пункта., след като предходната сесия се 
понижи с повече от 3%. Печалбите на борсата поведе ZTE, чиито акции поскъпнаха с 4,75% . 
Листнатите в Хонконг акции на HSBC поевтиняха с 3,53%,  след като финансовият отчет на компанията показа, че през 
печалбата й преди данъчно облагане за първото тримесечие се е свила с 27% на годишна база до 4,2 млрд. долара. Този 
резултат обаче е над средната прогноза на 16 анализатори за печалба от 3,72 млрд. долара. 
В понеделник водещите индекси в континентален Китай и Хонконг се сринаха на фона на опасенията за потенциален 
локдаун в Пекин. Тогава китайската столица обяви, че масовите тествания ще бъдат разширени до още 10 района както и 
една зона за икономическо развитие. 
„Пазарите имаха негативна реакция към новините, че коронавирусът се разпространява по-бързо в Китай, което доведе 
до опасения от допълнителни локдауни и намалено производство. Това се отрази пряко на другите азиатски пазари, а и на 
глобалните финансови пазари“, коментираха анализаторите от ANZ Браян Мартин и Даниел Хайнс. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 109,33 пункта, или 0,41%, до 26 700,11 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 11,18 пункта, или 0,42%, до 2 668,31 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 155,3 пункта, или 2,08%, до 7 318 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,13 пункта, или 0,18%, до 634,12 пункта. BGBX40 се понижи с 0,14 пункта, или 0,09%, до 147,63 пункта. 
BGTR30 изтри 1,49 пункта от стойността си, или 0,20%, достигайки ниво от 741,04 пункта. BGREIT напредна с 0,44 пункта, 
или 0,25%, до 179,26 пункта. 
 
√ Бриджит Бринк е новият посланик на САЩ в Украйна 
Президентът Джо Байдън назначи Бриджит Бринк, която сега представляваше Съединените щати в Словакия, за посланик 
в Украйна, съобщи Белият дом.   
Бринк има впечатляваща биография.  Тя е работила като старши съветник и заместник помощник-секретар в Бюрото по 
европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ, като е отговаряла за Източна Европа и Кавказ. 
Работила е и като заместник-ръководител на мисията в посолствата на САЩ в Ташкент, Узбекистан, и в Тбилиси, Грузия. 
Бриджит Бринк има 25-годишен стаж, фокусиран върху развитието на политиката на САЩ в Европа и Евразия. Тя беше 
директор за Егейско море и Южен Кавказ в Съвета за национална сигурност и работеше в Държавния департамент като 
заместник-директор по въпросите на Южна Европа, специален помощник на заместник-секретаря по политическите 
въпроси и офицер в Кипър, се казва още в съобщението на Белия дом. 
Роденият в Мичиган дипломат е с магистърска степен по международни отношения и политическа теория от Лондонското 
училище по икономика и политически науки, както и с бакалавърска степен по политически науки от Kenyon College. Тя 
говори руски и е изучавала словашки, сръбски, грузински и френски” , уточняват от президентската пресслужба. 
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Позицията, която тя ще заеме, беше вакантна, откакто бившият президент Доналд Тръмп внезапно отзова посланик Мари 
Йованович през май 2019 г. 
Предстои назначението на Бриджит Бринк да бъде потвърдено от Сената. 
 
√ Цените на петрола продължават да растат 
Цените на петрола продължиха да нарастват в ранната азиатска търговия в сряда, следвайки ограничаването на доставките 
на газ от Русия и надеждите за икономически стимули в Китай, които подкрепиха перспективите за търсене на петрол, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,37 долара, или 0,35% до 105,4 долара за барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI с повиши с 0,16 долара, или 0,16%, до 101,9 долара за барел. 
Цените на суровия петрол напреднаха с около 3% във вторник на фона на волатилна търговия, тъй като пазарът бе разкъсан 
между различни притеснения както за предлагането, така и за търсенето, включително нарушенията на доставките на 
руския петрол и газ и влошаващата се глобална икономическа перспектива. 
„Пазарът е все по-нестабилен и се ръководи от отделни събития“, каза Хауи Лий, икономист в сингапурската банка OCBC. 
„Енергийната сигурност в целия свят става все по-уязвима, като това обикновено върви ръка за ръка с по-високи цени“, 
добави той. 
Във вторник стана ясно, че Русия спира доставката на природен газ за България и Полша от днес, като това е нова сериозна 
ескалация на конфликта между Москва и Запада заради руската инвазия в Украйна. 
„Цените на петрола се поддържат от ескалацията на геополитическото напрежение“, посочи в бележка Стивън Инес от SPI 
Asset Management. 
„Спирането на газовите потоци не е нова новина, но това е моментът, в който Русия ще ги запуши и  страховете от 
стагфлация отново ще се развихрят“, добави той. 
Международният валутен фонд (МВФ) предупреди във вторник, че Азия е изправена пред „стагфлационна“ перспектива 
заради войната в Украйна, скока в цените на суровините и забавяне на икономиката на  Китай. 
Вчера Народната банка на китай (PBoC) съобщи, че „ще засили благоразумната парична подкрепа за реалната икономика, 
особено за индустриите и малките бизнеси, засегнати тежко от пандемията, докато Пекин се надпреварва да елиминира 
зараждащото се огнище на COVID-19 в столицата и да предотврати локдаун в целия град. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Позициите за изпращането на военна помощ за Украйна и предстоящото посещение на българската делегация в 
Киев - депутатът от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев. 

- Ходовете на властта и разделителните линии: какви са прогнозите за кабинета Петков – анализът на Любомир 
Стефанов и Кънчо Стойчев. 

- Защо лични лекари не одобряват въвеждането на електронни рецепти – ще бъдат ли затруднени и пациентите? 
Гост д-р Николай Брънзалов от БЛС. 

- Сметки след Великден: за цените след празника – анализът на Държавната комисия по стокови борси и тържища. 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Въоръжава ли  България тайно Украйна? Ексклузивно - отстраненият директор на оръжейното 
дружество  „Кинтекс“ Александър Михайлов. 

- Защо БСП отказа да участва в делегацията на управляващата коалиция до Киев и възможна ли е промяна в 
позицията на партията за военната помощ за Украйна? И още - ще бъде ли въведен таван на цените? Гостува 
социалният министър Георги Гьоков. 

- Как добри хора помогнаха на детето с увреждания от Видин, чиято триколка беше открадната преди дни, да 
получи нова? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 27 април 2022 г.  
София 

- В 9.00 часа в министерството на енергетиката министър Александър Николов ще даде изявление във връзка с 
полученето в „Булгаргаз“ ЕАД, уведомление, че доставките на природен газ от „Газпром Експорт“ ще бъдат спрени 
- считано от 27 април. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа Съюзът на международните превозвачи и останалите представителни сдружения от транспортния 

бранш излизаме на протест в цялата страна. В София протестът ще бъде пред сградата на Министерски съвет, а в 
останалите градове в централните градски части. 

- От 10:00 ч. в залата на националния пресклуб БТА на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 49 ще бъде представен 
годишния доклад за правата на човека в България за 2021 г. на Българския хелзинкски комитет. 

- От 11.00 часа ще се проведе на пресконференция в ГДНП ще бъде представена информация за предприетите 
мерки за предстоящите почивни дни, обобщени данни за контролната дейност на екипите на пътна и охранителна 
полиция през изминалите празнични дни, както и за хода на проверки по случаи, предизвикали широк обществен 
отзвук. 
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- От 11.30 часа в зала 1 на Столична община, ул. Париж №1, ще се проведе информационен ден по проект № 
BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд 
и от Националния бюджет на Р България 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в София ще се проведе 
заключителната пресконференция ще участват Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Иоанис 
Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-
председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, и Нина Георгиева, експерт 
„Организационна политика“ в Камарата на строителите в България (КСБ). 

- От 14.00 часа в Националния студентски дом Вицепремиерът Борислав Сандов ще открие международен 
младежки семинар на тема “От социално дистанциране към социално ангажиране и участие”. 

- Oт 15.00 часа в Централното фоайе на УНСС ще се проведе официалното откриване на „Университетска седмица 
на книгата“. 

- От 17.00 часа часа на изложбеното пространство на Моста на влюбените до НДК ЧЕТИРИ ЛАПИ открива официално 
изложбата „Спасените: 20 години история” 

- В дните 27, 28 и 29 април от 11.00 до 14.00 часа деца и юноши (до 18 годишна възраст) със съмнение за имунен 
дефицит ще бъдат консултирани безплатно и без направления от педиатър и клиничен имунолог в Клиника по 
клинична имунология с банка за стволови клетки, след предварително записване на тел. 0877 570898. 

*** 
Букурещ. 

- Българска делегация, водена от министъра на отбраната Драгомир Заков, заминава днес на двудневно официално 
посещение в Букурещ, Румъния. Визитата е по покана на министъра на националната отбрана на Румъния Василе 
Дънку. По време на срещата ще бъдат обсъдени въпроси от взаимен интерес, както и актуални теми от дневния 
ред на НАТО, Европейския съюз и региона. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие сборна изложба- графика „Екслибрис Презареждане 5“ 
със специалното участие на Димитър Каратонев, Румен Нечев и Христо Найденов. Експозицията включва 60 
непоказвани екслибриса от последното издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна, което се проведе 
през 2021-ва година, както и 30 свободни графики на тримата специално поканени автори. Експозицията е част от 
изложбената програма на галерия Ларго през 2022-ра година, подкрепена от Национален Фонд Култура по 
програма „Едногодишен грант 21“. 

 *** 
Велико Търново. 

- Писателят Георги Господинов представя романа „Времеубежище“ и сборника с литературни есета „В пукнатините 
на канона“ във Велико Търново на 27 април 2022, сряда от 17:30 ч. в голямата зала на Община Велико Търново, 
като част от инициативата Фоайе на книгата с автограф. 

 *** 
Видин. 

- От 16:00 ч., в заседателната зала на 6 ет. в сградата на общинската администрация заместник-кметът на Община 
Видин Борислава Борисова ще посрещне Н. Пр. Флоранс Робин, посланик на Франция в България, която идва на 
посещение в нашия град. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция за представяне на проекта: "Да спортуваме 
заедно, макар и различни". Той се изпълнява по програма "Реализиране на ефективна образователна интеграция 
и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за 
мобилност за ученици, учители и родители" от Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул.”Стефан Караджа” № 8, 
етаж 4 ще се проведе пресконференция, на която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, 
ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента теми.  

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в офиса на СРС "Подкрепа" пловдив, бул.Руски 86, ще се проведе пресконференция на тема 
"Проблеми в Либхер и предстоящ протест".  

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа, в зала 203 на община Шумен, кметът Любомир Христов ще посрещне Славея Иванова, която се 
завърна от Казахстан. Там тя спечели най-голямата награда – Гран При на XIX Международен певчески конкурс 
“Златен микрофон“. Участието й в конкурса се осъществи с финансовата подкрепа на общината.  
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- От 18.00 часа в зала АРЕНА ШУМЕН ще се проведе концерт по повод 100-годишнината на II Основно училище „Д-р 
Петър Берон“, познато на шуменци като Базовото Училище. 
 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Европа се оплаква от опасни коли, ние – от модни дрехи и биберони 
в. Труд - Фалшива пиеса за поп и премиер 
в. Телеграф – Фермер оковава пастири във вериги  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Цветелина и Пенчо Бояджиеви от Велико Търново - сплотено семейство с луди тийнейджърки: На кино и театър 
за 4-ма е лукс, вместо за ремонт събираме монети в касичка за море 
в. 24 часа - Кабинетът ще оцелее, ако си спазва споразумението - там не пише за оръжие. Нинова отсече, решението 
отложено 
в. Труд – Превозвачи блокират шест града 
в. Труд – БСП няма да праща никой в Украйна 
в. Телеграф – Изнесохме оръжие към 10 държави в Европа 
в. Телеграф – Пощите отказват пратки и препоръчани писма 
Водещи интервюта 
в. 24 часа – Мира Радева социолог: Макрон влезе в обувките на средната класа, войната му наля гласове и сега изпъква 
като лидер на Европа 
в. Труд – Проф. Димитър Луджев, бивш вицепремиер и министър на отбраната, пред "Труд": Украинското ръководство се 
държи твърде нагло 
в. Телеграф – Министърът на правосъдието Надежда Йорданова: Всяко от основанията ми за Гешев е допустимо 
Водещи анализи 
в. 24 часа – Оръжия за Украйна или избори в началото на лятото - кой сценарий е възможен 
в. Труд – Лошо е, когато президентът на една държава говори глупости 
в. Телеграф – Какво ще се бере тази година - ягоди или ядове 

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. 
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