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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA NEWS 
 
√ Велев: Днес бизнесът решава кога започват протести заради спряната компенсация за цените на тока 
От своя страна макроикономистът Евгений Кънев смята, че има много възможности за развитие след спирането на 
доставките 
"За май няма компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията. Не само за бизнеса, но и за болници, детски 
градини, театри. Изпратили сме покана за среща с премиера, но такава няма. Ако схемата за компенсации не бъде 
продължена ще протестираме с искане за оставка на правителството. Днес се събираме да уточним кога ще се проведат. 
Схемата се самофинансира от високите цени". Това заяви Васил Велев от АИКБ за "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
Той коментира и спирането на доставки на руски газ. "Обясненията на енергийния министър са за наивници. Няма проблем 
да се ползва руската схема за плащане на газовите доставки от Русия, защото не става дума за директно плащане в рубли, 
а за превалутиране на доларови плащания. Няма загуба от това за купувача. ЕС ще продължи да внася газ от Русия. Вместо 
да го вземаме от производителя на ниска цена, ще го вземаме чрез посредници с 30 евро по-скъп. В чий интерес на това? 
Явно на някой, който ще получи комисиона", коментира Велев. 
За май няма компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията. Не само за бизнеса, но и за болници, детски 
градини, театри. Изпратили сме покана за среща с премиера, но такава няма. Ако схемата за компенсации не бъде 
продължена ще протестираме с искане за оставка на правителството. Днес се събираме да уточним кога ще се проведат. 
Схемата се самофинансира от високите цени.  
Според него бизнесът е неспокоен, няма предвидимост, управлява се некомпетентно. "Няма как при увеличение на 
суровината природен газ, да няма ръст и на крайния продукт. 40% от потреблението на газ в ЕС е от Русия. Те не могат да 
бъдат заменени, няма инфраструктура. ЕС ще потребява следващите години руски газ. 
От своя страна макроикономистът Евгений Кънев смята, че има много възможности за развитие след спирането на 
доставките. "Причината е България и Полша да са първи е, че имат плащания най-напред. Любопитно е да видим какво ще 
се случи с другите страни. Газовите и нефтените приходи представляват 40% от приходите на Русия", посочи той. 
По думите му се подновява възможността за внос на азерски газ. "Очаква се той да е доста по-евтин. Ако плащаме по-
скъпо в следващите до три месеца, след юли това ще се компенсира с по-добри цени. От конкуренцията зависи колко по-
висока ще е цената до юли", подчерта Кънев. И допълни, че преводът за доставка на газ по стария начин е направен в 
началото на април, но е върнат.  
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Представители на бизнеса обвиниха правителството за прекъснатите газови доставки 
Представители на българския бизнес обвиниха правителството за прекъснатите от "Газпром" газови доставки. 
Енергийният министър Александър Николов заяви, че България редовно плаща за газовите доставки от "Газпром", но 
бизнесът се съмнява, че това се случва по условията на доставчика, което логично обосновава действията на руската страна. 
Това каза в интервю за БНР Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал: "Имаше обяснимо искане за промяна 
в начина на плащане от "Газпром". 
Жозеп Борел декларира, че това не противоречи на санкциите, не ги заобикаля, защото плащането се извършва във 
валутата по договора, но в "Газпром банк", а не в друга банка, но плащането завършва и се брои за завършено, след като 
постъпят от българската сметка на "Булгаргаз" в "Газпром банк" в рубли сумата по сметка на "Газпром експорт"". 
Българското правителство изглежда обаче отказва да плаща в посочената банка и по посочената схема, поради което са 
предприети и санкциите към страната ни, каза още Васил Велев. 
Цялото интервю чуйте тук. 
 
БТА 
 
√ Васил Велев: В краткосрочен план полезният ход е плащане по схемата, предложена от "Газпром" 
Най-пострадали от газовата криза ще са дружества от стъкларската, торовата индустрия, металургията, селското стопанство 
- животновъдството, хлебопроизводството, машиностроенето. Това коментира за БТА председателят на Асоциацията на 

https://nova.bg/news/view/2022/04/28/366939/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://bnr.bg/horizont/post/101638336/predstaviteli-na-balgarskia-biznes-obviniha-pravitelstvoto-za-prekasnatite-gazovi-dostavki?fbclid=IwAR0bKWglwDX0G6fxWjMtJSI5VyudV91_Yc89HDSxol3Das7yhd9TeBuMC_A
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индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Вчера в "Булгаргаз" ЕАД е получено уведомление, че доставките 
на природен газ от "Газпром Експорт" ще бъдат спрени, считано от 27 април 2022 г. 
В краткосрочен план полезният ход е плащане по схемата, предложена от "Газпром", която по никакъв начин не ни 
ощетява, и продължаване на договора, докато се намерят в средносрочен план сигурни алтернативи. Иначе ще настъпи 
хаос, в който различни пазарни участници ще се пробват, ще има несигурност, ще има комисиони и както предрече преди 
време министърът на енергетиката, цената на алтернативните доставки ще бъде с 40 процента по-висока, каза Васил Велев. 
По повод обявеното от енергийното министерство, 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, Велев 
каза, че това е неубедително обяснение. Според него няма уловка с курса долар/рубла, важно е в доларовата ни сметка в 
"Газпромбанк", а не в друга банка да постъпи съответната сума срещу съответното количество газ по договора. Велев 
изброи стъпките след това - доларите се конвертират в рубли на борсата, на валутния пазар, по съответния за деня курс. 
Рублите се заверяват в сметката на "Булгаргаз" в "Газпромбанк", а последният етап, с който се финализира плащането, е 
превод на рублите от сметката на "Булгаргаз" по сметка на "Газпром Експорт" - доставчика на газа, като тогава се смята, че 
плащането е приключило. "Газпром" не са някакви "кокошкари", които ще приберат парите от банката си и няма доставят 
газ, коментира още Велев. 
Той допълни, че ако се плаща само в долари и в друга банка, тези долари могат да бъдат "арестувани", както половината 
валутни резерви на Русия са замразени в банки в САЩ, Великобритания и Европа.  Велев напомни и за заявеното от руска 
страна, че газ безплатно няма да предоставя на Европа, т.е. при формално плащане, без да може ефективно парите да се 
използват от доставчика от Русия. 
Азербайджанският договор не е точно алтернатива, защото там отново е "Газпром" като голям акционер и доставящ на 
азербайджанската страна количества газ, защото тази страна продава повече газ, отколкото добива, като разликата идва 
от "Газпром", коментира Велев очакванията за по-големи количества доставки по този договор. 
По думите на председателя на АИКБ ЕС не може вкупом - сега и веднага, да се лиши от руския природен газ, без да рухне 
индустрията на Общността и да има срив в жизненото равнище на хората. Велев каза, че това се вижда и се признава от ЕС 
и изрази надежда такова, по думите му, колективно самоубийствено решение да не бъде взето. Според него в газовите 
преговори с Русия страните от ЕС трябва да гледат основно интереса си. Полша има 70 и нагоре процента пълни 
газохранилища, има по-малък процент доставки на руски газ, има газопровод за алтернативни доставки на втечнен газ, 
при нас обаче ситуацията не е такава, коментира Велев. 
България има количества природен газ за един месец, как се работи при такава несигурност на доставките, попита Велев. 
Той допълни, че все още не е ясно каква ще е цената на природния газ от 1 май и напомни, че "Булгаргаз" беше поискал 
150 лева за мегаватчас, което по думите му е космическа цена, защото преди година тя е била пет-шест пъти по-ниска. 
Хранилището в Чирен е запълнено на 17-18 процента и това означава, че количествата ще стигнат за няколко дни. Освен 
това има и ограничения в дебита на ползване, като количествата трябва да бъдат съхранявани за критичната 
инфраструктура в индустрията - за предприятия, които без подаване на природен газ, не просто ще спрат работа, а ще 
претърпят производствени аварии, коментира още Велев. Той даде пример с дружества от стъкларската индустрия. 
Ренета Копанданова, главен секретар на Българската камара на химическата промишленост, коментира за БТА, че 
ситуацията със спрените доставки на газ не е добра за фирмите от бранша, като отбеляза, че основно ще бъдат засегнати 
дружествата от торовата индустрия. Копанданова посочи, че за "Агрополихим" имат алтернативи на природния газ, защото 
има възможност да доставя амоняк като полупродукт за производството на торове. 
От "Агрополихим" казаха за БТА, че от четири години не използват природния газ като суровина, а използват вносен амоняк 
и уточниха, че за момента няма прекъсване на подаването на газ от "Булгаргаз". От "Неохим" не бяха открити за коментар. 
 
БНТ 
 
√ Спрени доставки на газ: Какви ще са ефектите върху българските производители?  
Спрени производства и по-високи цени на стоки и услуги. Това са прогнозите за ефекта от спрените доставки на руски газ. 
Хлебопроизводството е един от секторите, които се очаква да бъдат сериозно засегнати от спирането на руските газови 
доставки. 
"Големите хлебопроизводители работят основно, ползвайки електроенергия, а по-малките имат комбинирани пещи 
за газ и електричество. Това, което е важно да кажем, е че при хляба не се очаква каквото и да е шоково поскъпване, 
защото ние сме в огромна конкуренция един с друг", каза Марияна Кукушева, председател на УС на Национален 
браншови съюз на хлебари и сладкари. 
Не толкова опитмистични са от хлебозаводите в Белослав - един от големите производители в страната, където липсата на 
газ ще бъде фатална. 
"И двата хлебозавода са само на газ, така че ще се наложи да преустановим работа", каза Димитър Петров, 
търговски директор на хлебозавода в Белослав. 
Топлофикациите в страната също са сериозен потребител на газ. И макар най-голямата - "Топлофикация София" да е 
получила уверения, че газ ще има, притесненията остават: 
"За съжаление обаче информацията е, че цените за май ще бъдат по-високи, което със сигурност ни притеснява 
много", съобщава столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
Количества газ за болниците също има, но в Стара Загора вече се притесняват за следващия отоплителен сезон. 
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"Ако ситуацията към този момент не бъде решена, отоплението на голяма част от болниците в нашата страна ще 
бъде невъзможно", каза проф. Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора. 
Природният газ се оказва незаменим източник на енергия и за други отрасли: 
"Замяната с електричество при нас е неприложима, вариант който сме обсъждали, е да минем на алтернативно гориво 
като мазут, което ценово е неизгодно, имайте предвид, че нашата продукция е 70% за износ. Вдигайки себестойността, 
предполага да излезем извън пазара", каза Георги Жеков – собственик на компания за конфитюри. 
При високи цени на природния газ, съчетани с високи цени на електроенергията, които не се компенсират, много 
предприятия ще затворят, прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"И това е в ситуация, в която имаме златния шанс да увеличим своя дял в скъсяването на веригите на доставки. Ние 
сега имаме златната възможност индустрията да дръпне, защото много доставчици от Западна Европа търсят да 
преместят доставките по-наблизо", каза Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Цената на тока също ще върви нагоре, според прогнозите. 
"Повишаване цената на тока, аз прогнозирам около 500 лева за мегават и съответно драстично повишаване на 
цената на газа. Ние ще издържим, но икономиката колко ще издържи, колко ще се свие, потребителите какви цени 
ще плащат. Иначе да - ще бъдем живи, здрави, но бедни", каза Валентин Николов, бивш изпълнителен директор на 
БЕХ. 
Други обаче чертаят не толкова драматичен сценарий за икономиката ни. 
"Със сигурност ще има някакво сътресение на двете газови борси, така или иначе ликвидността там е сведена до 
минимум. Вероятно ще има повишение на цената, въпреки че за последния месец цената на спот пазара върви надолу. 
Така че, честно казано, не би трябвало да има някакви сериозни увеличения", каза Васко Начев, енергиен експерт. 
Според Васко Начев това е чисто търговски спор и ако България заведе дело в арбитражен съд срещу действията на руската 
страна, със сигурност ще го спечели. 
Репортажа може да видите тук. 
 
Дарик 
 
√ Велев: Бизнесът е в протестна готовност заради спирането на компенсацията за цените на тока 
"За май няма компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията. Не само за бизнеса, но и за болници, детски 
градини, театри. Изпратили сме покана за среща с премиера, но такава няма. Ако схемата за компенсации не бъде 
продължена ще протестираме с искане за оставка на правителството. Днес се събираме да уточним кога ще се проведат. 
Схемата се самофинансира от високите цени". Това заяви Васил Велев от АИКБ за "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
Той коментира и спирането на доставки на руски газ. "Обясненията на енергийния министър са за наивници. Няма проблем 
да се ползва руската схема за плащане на газовите доставки от Русия, защото не става дума за директно плащане в рубли, 
а за превалутиране на доларови плащания. Няма загуба от това за купувача. ЕС ще продължи да внася газ от Русия. Вместо 
да го вземаме от производителя на ниска цена, ще го вземаме чрез посредници с 30 евро по-скъп. В чий интерес на това? 
Явно на някой, който ще получи комисиона", коментира Велев. 
Според него бизнесът е неспокоен, няма предвидимост, управлява се некомпетентно. "Няма как при увеличение на 
суровината природен газ, да няма ръст и на крайния продукт. 40% от потреблението на газ в ЕС е от Русия. Те не могат да 
бъдат заменени, няма инфраструктура. ЕС ще потребява следващите години руски газ. 
От своя страна макроикономистът Евгений Кънев смята, че има много възможности за развитие след спирането на 
доставките. "Причината е България и Полша да са първи е, че имат плащания най-напред. Любопитно е да видим какво ще 
се случи с другите страни. Газовите и нефтените приходи представляват 40% от приходите на Русия", посочи той. 
По думите му се подновява възможността за внос на азерски газ. "Очаква се той да е доста по-евтин. Ако плащаме по-
скъпо в следващите до три месеца, след юли това ще се компенсира с по-добри цени. От конкуренцията зависи колко по-
висока ще е цената до юли", подчерта Кънев. И допълни, че преводът за доставка на газ по стария начин е направен в 
началото на април, но е върнат. 
 
Money.bg 
 
√ Πpeдcтaвитeли нa бизнeca oбвиниxa пpaвитeлcтвoтo зa пpeĸъcнaтитe гaзoви дocтaвĸи 
Πpeдcтaвитeли нa бългapcĸия бизнec oбвиниxa пpaвитeлcтвoтo зa пpeĸъcнaтитe oт "Гaзпpoм" гaзoви дocтaвĸи зa cтpaнaтa 
ни. 
Eнepгийният миниcтъp Aлeĸcaндъp Hиĸoлoв зaяви тaзи cyтpин, чe Бългapия peдoвнo плaщa зa гaзoвитe дocтaвĸи oт 
"Гaзпpoм". Maлĸo пo-ĸъcнo cтaнa яcнo, чe бизнecът ce cъмнявa, чe тoвa ce cлyчвa пo ycлoвиятa нa дocтaвчиĸa, ĸoeтo лoгичнo 
oбocнoвaвa дeйcтвиятa нa pycĸaтa cтpaнa. 
Toвa ĸaзa в интepвю зa БHP Bacил Beлeв oт Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ): "Имaшe oбяcнимo 
иcĸaнe зa пpoмянa в нaчинa нa плaщaнe oт "Гaзпpoм". 
Πo дyмитe мy, Жoзeп Бopeл дeĸлapиpa, чe тoвa нe пpoтивopeчи нa caнĸциитe, нe ги зaoбиĸaля, зaщoтo плaщaнeтo ce 
извъpшвa във вaлyтaтa пo дoгoвopa, нo в "Гaзпpoм бaнĸ", a нe в дpyгa бaнĸa. 
Ho плaщaнeтo зaвъpшвa и ce бpoи зa зaвъpшeнo, cлeд ĸaтo пocтъпи oт бългapcĸaтa cмeтĸa нa "Бyлгapгaз" в "Гaзпpoм бaнĸ" 
в pyбли cyмaтa пo cмeтĸa нa "Гaзпpoм eĸcпopт". 
Бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo изглeждa oбaчe oтĸaзвa дa плaщa в пocoчeнaтa бaнĸa и пo пocoчeнaтa cxeмa, пopaди ĸoeтo ca 
пpeдпpиeти и caнĸциитe ĸъм cтpaнaтa ни, ĸaзa oщe Bacил Beлeв. 

https://bntnews.bg/news/spreni-dostavki-na-gaz-kakvi-shte-sa-efektite-varhu-balgarskite-proizvoditeli-1192963news.html
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Toй пpипoмни, чe ĸъм мoмeнтa пpaĸтичecĸи Бългapия e зaвиcимa нa 90% oт внoca нa пpиpoдeн гaз oт Pycия, тъй ĸaтo 
фaĸтичecĸи в ĸoмпaниятa oт Aзepбaйджaн, oт ĸoятo внacямe гaз, гoлям дял aĸции имa и "Гaзпpoм". 
 
3е-news.net 
 
√ Васил Велев: От днес за утре полезен ход няма, алтернативите на газ от Русия са 40% по-скъпи 
Защо се отказваме от схема на плащане, която по нищо не ни ощетява, попита Велев. 
От днес за утре полезен ход няма. Ако газоподаването спре редица предприятия ще затворят, ако намалее на високи цени 
ще ограничат дейността си или ще спрат. Това заяви в "Денят започва" председателят на Асоциация на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 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 конкурентноспособна. Нашите конкуренти в Америка ползват в пъти по-ниска цена на природния 
газ.  
Ако руския газ бъде спрян в цяла Европа, той няма с какво да бъде заместен. Нито има толкова газ в света, нито пък 
инфраструктура, по който да бъде доставен 
По думите му няма логика да се лишаваме от руския газ, за да търсим скъп газ ден за ден. Ние не знаем какви са 
алтернативите, но както каза енергийният министър алтернативите са 40% по-скъпи. Така може да се стигне до фалити на 
редица предприятия в металургията и химическата промишленост, в стъкло производството спирането ще бъде пагубно, 
ще се работи на загуба докато може. В машинопроизводството редица процеси работят на газ. Машиностроенето е 
първото перо в нашия експерт, там работят над 100 000 души. Селското стопанство, хлебопроизводство, животновъдство, 
в социалната сфера, болници и детски градини също са зависими. Преминаването на друго гориво не става от днес за утре, 
не става веднага, понякога отнема години 
Защо се отказваме от схема на плащане, която по нищо не ни ощетява, попита Велев. Просто става дума да открием сметка 
в посочената банка, която не е под санкции, да конвертираме доларите в рубли на борсата и в момента, в който завери 
сметката в рубли, тогава получаваме газа, което е обяснимо, защото ако плащаме в долари и с това се спира тези долари 
могат да бъдат блокирани в Америка и може да е продал газ пък да не е получил плащане дефакто и да не разполага с 
парите си. затова казаха няма да ви даваме безплатно газ, затова ви предоставяме схема, която по никакъв начин н създава 
проблем за нас. Ние постоянно си създаваме проблеми, държавата не трябва да пречи, имаме дългосрочен договор на 
под пазарни цени и защо да не ползваме евтин и сигурен газ по дългосрочен договор, а да купуваме оттук, оттам скъп газ, 
за да се "харесаме на началниците." 
 
News.bg 
 
√ Работодателите: Защо просто не разкриха сметка в рубли? 
Спирането на газа ще бъде пагубно за химията, металургията, стъклопроизводството и машиностроенето. В най-добрия 
случай това ще означава много по-високи цени. Това заяви пред Нова телевизия председателят на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
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. 
"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 е поискал от нас. А е основателно, защото, по 
думите на Велев, "правото днес няма никакво значение - може да се блокират активи на държави, на корпорации, 
върховенството на правото вече не означава нищо". 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". 
За българския бизнес това би дало време да се пренастроят, тъй като "не можем от днес за утре да променим нещата". 
Припомняме, че искането за плащане на руския газ в рубли идва, след като на 31 март руският президент Владимир Путин 
подписа указ, според който всички държави, смятани от Русия за "неприятелски", трябва да плащат синьото гориво чрез 
сметки в "Газпромбанк", като плащанията в евро и долари ще бъдат превалутирани в рубли. 
 
Икономически живот 
 
√ От АИКБ не разбират защо сме отказали новата схема за плащане на газа 
Председателят на АИКБ Васил Велев реагира остро на действията на правителството, заради които според него Русия спира 
доставките на природен газ. 
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, коментира Велев пред БНТ. 
По думите му спирането на доставките на руски газ ще бъде тежък удар за българската индустрия и може да доведе до 
спиране или дори затваряне на производства. 
„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„, заявява още васил Велев. 

https://news.bg/politics/ruskoto-posolstvo-publikuva-shema-na-plashtaneto-na-gaza-v-rubli.html
https://news.bg/politics/ruskoto-posolstvo-publikuva-shema-na-plashtaneto-na-gaza-v-rubli.html
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Според него в момента българската индустрия няма полезен ход. Полезният ход е спиране на работа. В същото време 
обаче министърът на енергетиката е категоричен, че доставките на природен газ няма да спрат и суровината е постигурена 
най-малко за месец напред 
Велев добавя, че 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“. 
Председателят на АИКБ посочва още, че 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 още Велев. 
Той определи като абсолютно неоправдано 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, като според 
него правим това „за да се докарваме пред началниците, както би казал един бивш премиер“, визирайки Бойко Борисов. 
 
Dnes+ 
 
√ Работодателите питат: Защо просто не разкриха сметка в рубли? 
Спирането на газа ще бъде пагубно за химията, металургията, стъклопроизводството и машиностроенето. В най-добрия 
случай това ще означава много по-високи цени. Това заяви пред Нова телевизия председателят на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
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. 
"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 е поискал от нас. А е основателно, защото, по 
думите на Велев, "правото днес няма никакво значение - може да се блокират активи на държави, на корпорации, 
върховенството на правото вече не означава нищо". 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". 
За българския бизнес това би дало време да се пренастроят, тъй като "не можем от днес за утре да променим нещата". 
 
В. Труд 
 
√ Васил 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 по Нова ТВ. 
„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. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Рибарски за плащането на газ в рубли: Не става въпрос за принципи, държим договорът да бъде спазен 
Приключи стратегията, която до момента е прилагана, да не отстояваме интереса в диверсификацията на 
доставките на газ. Това каза в студиото на "Денят започва" Радослав Рибарски, депутат от ПП, председател на 
комисията по енергетика. 
По думите му България е изпълнила договора, съобразно условията и това прекъсване на доставките на газ е 
неразбираемо, предвид клаузите по договора. Поискани са разяснения как да бъде извършено плащането, това двуетапно 
превалутиране как гарантира, че е спазено условието в договора доставчикът да получи плащането директно от своя 
клиент. След правни консултации е станало ясно, че това не гарантира, че този начин на извършена транзакция е реално 
приключване на плащането, каза Рибарски. 
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Ние трябва да си спазим договора и да си плащаме задълженията в долари. Те са в долари и се превеждат в определената 
договорна сметка. Условието е наложено едностранно. Не става въпрос за принципи, имаме външнотърговски 
взаимоотношения, договори, които са ясно определени. Ние държим да бъде спазен договорът, каза още Рибарски. 
Той заяви, че всички държави си спазват договорите към този момент, предстои плащане и ще видим дали подходът към 
тях ще е същият. 
"Към момента Европа се държи заедно, което е идеята в такива моменти да има координирано еднакъв отговор от всички 
държави", каза председателят на комисията по енергетика. 
Рибарски каза, че не му е известно да са направени постъпки към Арбитражен съд, но най-вероятно ще се стигне и до там. 
Каза още, че имаме достатъчно възможности за заместване на газовите доставки. 
Според него природният газ се търгува при борсови условия и не сме в ситуация, в която можем да изберем между един 
доставчик. Ще се разгледат доставки на втечнен газ, възможности на съседните държави да предоставят техни количества. 
Смята, че държавата ще прибегне към директни договаряния. 
"В момента по плана за действия при прекъсване на доставките има и механизъм за сътрудничество, който гарантира, че 
при прекъсване на доставките в една държава, всички държави трябва да подпомогнат доставките", каза той. 
Рибарски каза, че в момента количеството газ в Чирен е около 18%. 
Дали ще изпратим военна помощ за Украйна, както и стабилен ли е кабинетът - вижте целия разговор с Радослав Рибарски 
във видеото. 
 
√ НАП запечата 10 заведения в зимните курорти 
Над 50 заведения и хотели, работещи в зимните ни курорти, не издават касови бележки или документите за продажба не 
отговарят на изискванията. Това установиха данъчните инспектори на НАП при масови проверки в Банско, Разлог, 
Добринище, Баня, Семково, Боровец, Пампорово, Чепеларе, Девин и Смолян. 
На десет от нарушителите е наложена административна мярка "запечатване на обект" за срок до 1 месец, а останалите ще 
бъдат санкционирани с глоба. Сред установените нарушения са и разминаване между маркираните на фискалното 
устройство суми и наличностите в касата. 
Общо 46 служители на „Фискален контрол“ са проверили 550 търговски обекта в зимните курорти само за 10 дни по време 
на априлската ваканция. В рамките на контролната кампания, данъчните инспектори са извършили т.нар. явно 
наблюдение, което означава, че те са се легитимирали и в продължение на няколко дни са присъствали в заведението или 
хотела. Така фискалните контрольори са проследили постъпленията, след което са ги сравнили с продажбите в предходни 
периоди. В проверките се е включил и т.нар. "таен клиент", чрез който безспорно е установено, че част от търговците не 
издават документи за извършените продажби. 
"Главният фокус на проверките е отчитането на приходите от продажби на стоки и услуги в заведенията и 
хотелите в курортите. Неиздаването на касова бележка, без значение за каква сума е, може да доведе до сериозни 
санкции, включително и запечатване на обекта за срок до един месец. Съветваме всеки потребител да изисква касов 
бон при заплащането на стоки или услуги, тъй като това е документът, който може да му помогне да защити 
потребителските си права", каза Георги Димов, заместник изпълнителен директор на НАП. 
 
√ Генералният секретар на ООН ще се срещне със Зеленски в Киев 
Украинският президент Володмир Зеленски ще се срещне с генералния секретар на ООН в Киев днес. 
Антонио Гутериш пристигна снощи в Украйна от Москва. Във вторник той разговаря в руската столица с Владимир Путин и 
с външния министър на Русия Сергей Лавров. 
В Украйна вече 64 дни се води война. Украинският министър на отбраната предупреди, че страната му я "очакват 
изключително тежки няколко седмици". Според Олексий Резников Русия е осъзнала вече стратегическото си поражение и 
ще се опита да причини колкото се може повече жертви. 
Украинската армия призна, че руските сили напредват в Източна Украйна и са превзели още няколко населени места в 
Харковска област и в Донбас. 
 
√ Белият дом обвини Русия, че "почти военизира енергийните доставки" 
Съединените щати също осъдиха решението на Москва да спре руския газ за България и Полша. Белият дом обвини Русия, 
че "почти военизира енергийните доставки". 
Говорителят на Белия дом Джен Псаки заяви, че Съединените щати са водили разговори с държави, които имат излишък 
от газ, да доставят до Европа. 
"Това е стъпка, това е почти въоръжаване на енергийните доставки, което бяхме предвили, че Русия може да 
предприеме в този конфликт. За това поддържахме връзка с Европа, включително и с тези страни. Включително през 
последните 24 часа поддържахме връзка с лидерите в Полша и България. От известно време, месеци наред работим с 
партньори по целия свят за доставки на природен газ за Европа, за да очакваме и да отговорим на краткосрочните 
нужди и да заменим обемите, които иначе биха дошли от Русия", каза Джен Псаки. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев е на визита в Испания по покана на крал Фелипе VI 
Президентът Румен Радев е на посещение в Испания по покана на крал Фелипе VI. 
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат посрещнати с официална церемония в двореца 
„Сарсуела“ от крал Фелипе VI и кралица Летисия. 

https://bntnews.bg/news/ribarski-za-plashtaneto-na-gaz-v-rubli-ne-stava-vapros-za-principi-darzhim-dogovorat-da-bade-spazen-1192991news.html
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В Мадрид държавният глава ще разговаря с премиера Педро Санчес, както и с председателката на долната камара на 
испанския парламент, Конгреса на депутатите, Меричел Батет. 
След обед президентът ще открие испанско-български бизнес форум. В него ще участват представители на български 
компании от IT сектора,  туризма, земеделието и строителството. Те ще представят възможностите за инвестиции у нас и 
ще обсъдят общи проекти със свои партньори от Испания. 
В рамките на визитата  си в Мадрид президентът ще разговаря с генералния секретар на Световната организация по 
туризъм, а тази вечер ще се срещне с представители на българската общност в страната. Очаква се в срещата да участват 
представители на над 50 български асоциации в Испания. 
В петък Румен Радев ще посети Логистичния център за въоръжение и проучване  близо до Мадрид и ще проведе 
демонстрационен полет на изтребител Eurofighter EF-20 Typhoon II на испанските Военновъздушни сили. 
Държавният глава ще разгледа Оперативния център на Южното командване на НАТО. 
В края на визитата президентът ще посети централата на футболния клуб Реал Мадрид на стадион "Сантяго Бернабеу" в 
испанската столица и ще се срещне с Флорентино Перес, президента на кралския футболен клуб.  
 
√ Делегация начело с премиера Кирил Петков започва визита в Украйна 
Българска делегация начело с премиера Кирил Петков ще бъде в Украйна, за да се запознае на място с нуждите от 
подпомагане, които страната ни може да осигури. Предвидена е също среща с представители на българската общност в 
Украйна. 
В Киев Кирил Петков ще разговаря днес с президента на Украйна Володимир Зеленски след като двамата ще дадат 
съвместна пресконференция. 
Посещението е предвидено и в градовете Бородянка, Буча и Ирпин, за да се видят щетите и разрушенията, причинени от 
руската агресия. 
Заедно с премиера Петков пътуват министърът на отбраната Драгомир Заков, народните представители Калоян Икономов 
от "Продължаваме промяната", Станислав Балабанов от "Има такъм народ", съпредседателят на "Демократична България" 
Атанас Атанасов, както и директора на ситуационния център към външното ни министерство Антон Марков, съобщиха от 
пресцентъра на правителството. 
В делегацията не участва представител на БСП по решение на партията, която е категорично против предоставянето на 
оръжие на Украйна. 
Пред украинските власти страната ни ще постави въпроса за възможностите кораба "Рожен" да бъде изтеглен от 
пристанището Черноморск. 
 
√ Разпространиха видео от пътуването на българската делегация за Киев 
Видеокадри от пътуването на българската делегация начело с премиера  Кирил Петков към Киев разпространи 
правителствената пресслужба. 
От полската граница Петков и депутати от управляващата коалиция от "Продължаваме промяната", "Има такъв народ" и 
от "Демократична България" се придвижват с влак към столицата на Украйна. 
В Киев премиерът ще разговаря днес с президента на Украйна Володимир Зеленски, след което двамата ще дадат 
съвместна пресконференция. 
Посещение е предвидено и в градовете Бородянка, Буча и Ирпин, за да се видят щетите и разрушенията, причинени от 
руската агресия. 
Страната ни ще постави въпроса за възможностите кораба „Рожен“ да бъде изтеглен от пристанището Черноморск. 
 
√ Двама министри отиват на разговори с ЕК за стъпките след спрения руски газ 
Днес вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов ще 
пътуват за Брюксел, за да обсъдят с Европейската комисия изпълнението на следващите вече начертани стъпки на 
България, след като "Газпром Експорт" спря доставката на синьото гориво към България и Полша. 
Министър Николов уточни: 
"Включително потенциални общи покупки, кога ще се случва това, какви ще са механизмите и т.н. Това, което е много 
важно, е, че количествата за текущите заявки ще бъдат изпълнени от страна на "Булгаргаз"." 
Вчера стана ясно, че Европейският съюз временно значително ще увеличи купуването на руски газ през държави, които са 
готови да плащат в рубли, за да се компенсира спирането на доставките за Полша и България. Двете страни ще могат да 
купят допълнителни обеми газ на европейския пазар. 
 
√ Славчо Нейков: Решението за сегашната газова криза е в София и Москва, не в Брюксел 
Правителството дължи обяснение какво е станало, смята енергийният експерт 
Интервю на Юлияна Корнажева със Славчо Нейков 
"В ЕС споделяме общи ценности, но страдаме индивидуално. Конкретната ситуация е красноречив пример в това 
отношение." Това каза пред БНР Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. 
Според експерта сме изправени пред две газови кризи – моментната, свързана със спирането на газа от Русия и 
принципното положение какво следва оттук нататък. 
"Трябва много ясно да се отграничи принципната картина. Решението на това, което в момента ни притеснява, не е в 
Брюксел. То е в София и в Москва. Вчера чух доста остри думи от изпълнителната власт. Нека не забравяме, че предстоят 
преговори. Нека не забравяме, че обективно обвързаността ни с Русия не е само по отношение на газа." 
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В Брюксел вицепремиерът Василев и енергийният министър Николов трудно могат да постигнат нещо, свързано с 
конкретната ситуация. По-скоро могат да търсят решение какво ще следва оттук нататък, смята Нейков. 
Темата за общите доставки е свързана не само с "Газпром", отбеляза още експертът. 
Славчо Нейков е на мнение, че правителството трябва да обясни какво е станало, за да се случи едностранното 
прекратяване на газовите доставки, защото "крушката си има опашка". 
Бизнесът има нужда от конкретика какви стъпки ще предприеме кабинетът, категоричен е Нейков, който напомни, че има 
производства на газ с непрекъсваем цикъл. 
В газохранилището в Чирен има минимални количества, които са на санитарния минимум и не бива да се пипат, посочи 
той. 
Една от причините за спирането на газа е пряко свързана и с наложените на Русия санкции, заяви Славчо Нейков. 
"Вече смятам, че дебатът за това какво става и какво ще става трябва да отиде в парламента." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Кремъл: Ако България и Полша плащат за газа с рубли, доставките ще се възобновят 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ако България и Полша се съгласят да плащат по новата система в рубли 
за руския природен газ, това ще бъде основание за възобновяване на доставките. 
Дмитрий Песков изрази несъгласие с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която нарече 
"шантаж" спирането на руските газови доставки за България и Полша.  
"Това не е шантаж. Русия е била и остава надежден доставчик на енергийни ресурси за нашите потребители и продължава 
да изпълнява задълженията си по договорите". 
Песков обясни, че необходимостта от новия начин на плащане е възникнала след въвеждането на безпрецедентните 
финансови и икономически санкции срещу Русия, включително замразяването на значителна част от валутните ѝ резерви. 
По думите му европейските потребители на руско синьо гориво са били предупредени своевременно, а новата система по 
никакъв начин не нарушава интересите им.  
"Де факто нищо не се променя за нашите купувачи. Единственото ново е изискването да се открият две нови сметки в 
"Газпромбанк". Затова не може да става дума за никакви допълнителни трудности, загуби или промени в цената, които 
могат да възникнат заради разликите в курсовете“. 
Новата схема на плащане беше въведена с указ на руския президент Владимир Путин и влезе в сила на първи април. 
Тя засяга така наречените неприятелски държави, които подкрепиха санкциите срещу Русия заради нахлуването ѝ в 
Украйна. 
Схемата предвижда потребителите от тези страни да превеждат долари и евро по сметки в руската "Газпромбанк", която 
да ги конвертира в рубли на Московската борса.  
 
√ Как шокът от спрените газови доставки се отразява на малките производители 
Износителка на хумус от Севлиево: Много е страшно, няма на кого да се опрем 
Репортаж на Велина Махлебашиева 
27 предприятия в Севлиево са на природен газ. Едно от тях е това на Минка Андреева – първият производител на хумус у 
нас. Производството ѝ е разположено в село Горна Росица, Севлиевско. Инсталацията е на газ, само пакетиращите машини 
са на ток. 
Спирането на доставките на природен газ за Андреева е пореден шок. Ако доставките спрат, и мощностите спират. 
Производителката има изградено и второ предприятие до първото, което обаче не може да бъде пуснато. Изнася за Русия 
и Украйна. 
"Това е храна. Това е стока с изтичащ срок. Не е метал, да може и след 5 години да отвори складът. Не съм само аз, която 
ще пропищи така", заяви Милка Андреева пред БНР. 
"Ние си хлопваме вратите. На кого слугуваме? Тези политически сили на жълтите павета питат ли ни какво правим", 
коментира производителката. 
"Много е страшно в момента. Няма на кого да се опрем", допълва Андреева.  
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Отлага се задължителният електронен формат за рецептите 
От Министерството на здравеопазването съобщават, че се отлага въвеждането на задължителния електронен формат за 
изписване на рецепти. Причина за това са многобройните отрицателни становища, постъпили в министерството. 
Част от мотивите съобщи специално за БНР д-р Георги Миндов от сдружението на общопрактикуващите лекари: 
"Така реално ще се лишат и пациентите, и лекарите - лекарите от правото да лекуват, а пациентите - от правото да се 
възползват от правото на медицинска грижа в кабинета на лекаря. Тоест, лекарят не е лекар само с лаптоп под мишница и 
с компютъра до него, а той е лекар навсякъде". 
 
√ Електронното здравеопазване може да запуши пробойните на здравната система 
От началото на месец май електронната рецепта ще замести напълно стандартната хартиена рецепта. От близо година 
електронни рецепти се издават за лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК. От Българския лекарски съюз 
обаче смятат, че премахването на хартиени рецепти ще доведе до редица затруднения в достъпа до лекарства за 
пациентите. 
Ето и експертният поглед на адв. Мария Петрова за въвеждането на електронна рецепта. Тя коментира в "Нашият ден": 

https://bnr.bg/post/101638630
https://bnr.bg/post/101638676
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"Що се касае да електронната рецепта, далеч не означава, че пациентът не трябва да бъде информиран за това какви 
лекарства му се изписват, напротив информираният избор и съгласие, чисто законово продължава да бъде по същия начин. 
Изменения се въвеждат само в наредбата, която регламентира реда и начина, по който се отпускат лекарствените 
продукти. Така че няма да бъдат ощетени пациентите. Към момента нямам действащ нормативен акт, който да посочва 
каква здравна информация се събира. В Закона за здравето има бегла идея какво е здравна информация, но пък няма 
никаква регулация, какво трябва да запишат примерно лекарите в историята на заболяването“. 
За въвеждането на електронна рецепта като част от електронното здравеопазване, в България се говори още от далечната 
2002 г. Създаването на електронно здравно досие и електронна здравна система са част от коалиционното споразумение 
на управляващите партии със срок до края на 2022 г. 
"Трябва да се обединим около действащо електронно здравеопазване, за да можем да гарантираме както правата на 
пациентите, така и сигурна работна среда за нашите лекари. Само през електронното здравеопазване могат да се запушат 
множеството пробойни на здравната ни система“, посочва Мария Петрова. 
Интервюто с адвокат Мария Петрова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Връчват дипломите на новите академици и член-кореспонденти на БАН 
В зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките от 15 ч. ще започне официална церемония по връчване 
на дипломите на новите членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. 
Новите 14 академици и 20 член-кореспонденти са избрани в рамките на конкурс, проведен през 2021 г. 
Дипломите ще връчи председателят на БАН  акад. Юлиан Ревалски. 
Преди церемонията член-кореспондент Атанас Семов ще изнесе лекция на тема „Новият световен ред и нацията. Води ли 
глобализацията до отмиране на националната държава и забранена ценност ли е вече националната идентичност?“. 
 
√ Ще има ли и в България вертикални ферми 
Нагоре, все нагоре... и така до около 17 етажа височина конструкции, отрупани със ...салати. Така изглежда понастоящем 
най-голямата вертикална ферма в Европа - британската Jones Food Company. Разположена в някогашен хладилен склад, 
JFC - заработила преди 4 години, дава добра идея колко далеч може да бъде бъдещото земеделие. През юни 2022 г. JFC 
планира да отвари втора подобна ферма за вертикално земеделие, този път с амбицията да е най-голямата в света. 
Цялостната концепция за вертикалното земеделие се появява относително скоро - през 1999 г. в Колумбийския 
университет в Ню Йорк, макар и по-рано да има подобни реализирани проекти. Идеята за вертикалното отглеждане на 
култури предполага голямо производство на зеленчуци на малко територия като технология за осигуряване на храна на 
бъдещите поколения в мегаполиси и големи градски центрове, когато се очаква далеч повече замърсяване на околната 
среда, климатични промени, отдалеченост на местата за производство и високи разходи. До голяма степен, концепцията 
залага и на интегрирането на вертикалното земеделие във вече построени сгради. 
Освен това, вертикалното земеделие решава и проблема с унищожаването и изтощаването на плододородието на почвите 
при конвенционалното земеделие. 
Обединила в себе си идеята за оранжерийното производство с все по-иновативните разбирания за контрол на околната 
среда, съвременните вертикални ферми използват вятърна или соларна енергия, LED светлини, хидропоника, изкуствен 
интелект и пр. Понастоящем предимно в производството на салати - зелени, розови, рукола и др. Вероятно, скоро и за 
производство на ягоди, за което вече работят в JFC, за които става дума в началото на текста. Кой не е чувал за брането на 
ягоди във Великобрирания? 
За момента в страните, в които активно се работи по реализацията на проекти за вертикално земеделие влизат още Дания, 
Китай, Съединените щати, Дубай, Саудитска Арабия, Филипините, Сингапур, Южна Африка... 
Ще има ли и в България скоро вертикални ферми? 
Да, ако се съди по Цветомир Николов, който осем години в Китай се занимава именно с вертикално земеделие. В България, 
където се завръща преди месеци, неговата идея - вече в съдружие със запленената от роботиката Ралица Костадинова, 
вече изглежда още по-иновативно - вертикални ферми, в която зеленчуците да бъдат обслужвани от ...роботи 
(роботизирани ръце). 
Проектът им е част от първия у нас PARA Robotics Incubator. 
Чуйте повече от разговора с Цветомир Николов в звуковия файл. 
 
√ Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки 
Днес е Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки и професионални болести работници. 28 април 
е и Световен ден за здравословен и безопасен труд. Тази година честването е под надслов "Да постигнем нулева смъртност 
на работното място до 2030 година".  
По данни на Националния осигурителен институт през първото тримесечие на тази година са станали 600 трудови 
злополуки и са загинали 10 работника. През миналата година трудовите злополуки са 2392, а смъртните случаи са 68, каза 
националният секретар по безопасност и здраве при работа на КНСБ Огнян Атанасов: 
"През 2021 година забелязваме в сравнение след няколко години едно значително намаление на фаталните случаи на 
трудови злополуки. С 21 са случаите по малко в сравнение с 2020 година, което е доказателство за подобрен контрол и 
спазване на трудовото законодателство, но въпреки тази тенденция, всъщност България остава с референции с най висока 
смъртност при трудова злополука.  
Последните данни на Евростат сочат, че България се нарежда на второ място след Франция по този негативен лош 
показател". 

https://bnr.bg/post/101638292/harteni-recepti
https://bnr.bg/post/101623765/shte-ima-li-i-v-balgaria-vertikalni-fermi
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КНСБ ще връчи годишните награди "Прометея" на работодателите, които са постигнали добри резултати за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд.  
 
√ 1524 са решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България 
Интервю на Силвия Великова с Борислав Ганчев 
За 30 години Европейският съд по правата на човека е произнесъл 1524 решения срещу България. 744 от тях са осъдителни, 
628 от тях са изпълнени, а около 170 са в процес на изпълнение. Това обясни в интервю за БНР заместник-министърът на 
правосъдието Борислав Ганчев. 
Защитата на правата и свободите на гражданите и организациите е преди всичко задача на държавата, подчерта Ганчев в 
предаването "Преди всички". 
"Европейският съд по правата на човека има последваща роля, един коректив на практики, които не съответстват на 
международния правозащитен стандарт и принципите на правовата държава." 
Осъдителните решения очертават сериозни проблеми и спешна нужда от законодателни промени, по които действа 
работна група, посочи заместник-министърът. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл.  
 
√ Испания и Португалия се споразумяха с ЕК за регулирани цени на тока 
Испания и Португалия постигнаха споразумение с Европейската комисия за ограничаване на въздействието на газа върху 
цените на пазара на електроенергия. Това стана възможно след като още през март двете страни предложиха на Брюксел 
да ограничат цената на газа до 30 евро на мегаватчас, позовавайки се на факта, че Иберийският полуостров е в уникална 
ситуация относно енергийната му свързаност с останалата част на Европа. 
От влизането в сила на механизма референтната цена на газа ще бъде около 40 евро за мегаватчас (MWh), което е по-
малко от половината от текущата му цена. След това през следващите 12 месеца средната цена ще е 50 евро / MWh . 
"Имаме политическо споразумение с Европейската комисия след много интензивни седмици на трудни технически 
преговори", заяви португалският министър на климатичните действия Жозе Дуарте Кордейро в съвместна 
пресконференция с испанския вицепремиер и министър на енергийния преход Тереза Рибера. 
Според тях всички потребители ще се възползват от този механизъм "незабавно" и най-вече тези, които са на регулирания 
пазар и месечната им сметка е свързана с цените на едро. 
Рибера увери, че Европейската Комисията се е ангажирала с увеличаване на взаимосвързаността на Иберийския 
полуостров с останалата част от Европа. 
Премиерът на Испания Педро Санчес определи споразумението като „много добра новина“ по време на изслушванията в 
парламента и уточни, че независимо от усилията на правителството ако енергийният пазар не бъде модифициран на 
европейско равнище, страната няма да може да се справи с "неоправданото" увеличение на цените. Той призова 
опозиционната консервативна Народна партия да подкрепи в четвъртък Националния план, който цели да намали 
икономическите последици от войната в Украйна. 
 
√ ЕК предлага спиране на всички мита върху вноса от Украйна 
Европейската комисия обяви в сряда, че е предложила да се спрат всички мита върху вноса от Украйна в ЕС за една година 
в резултат на конфликта в страната. 
Мерките ще се прилагат по-специално за плодове и зеленчуци, предмет на изисквания за минимални цени, 
селскостопански продукти, за които се изискват квоти, и някои промишлени стоки, тарифите за които трябваше да бъдат 
премахнати едва към края на 2022 г., съобщава Ройтерс. 
Това постепенно премахване на митата, заложено в споразумението за свободна търговия между ЕС и Украйна от 2016 г., 
се отнася за торове, алуминиеви продукти и автомобили. 
Европейският съюз също така ще освободи Украйна от защитни мерки, които ограничават вноса на стомана, и ще вдигне 
антидъмпинговите мита, които ЕС в момента налага върху украинските стоманени тръби, горещовалцувани плоски 
стоманени продукти и дъски за гладене. 
"Непредизвикана и неоправдана агресия на Русия се отразява сериозно на украинската икономика", заяви председателят 
на Комисията Урсула фон дер Лайен и добави, че днешният ход "ще улесни значително износа на украински промишлени 
и селскостопански стоки за ЕС". 
Сега този ход на ЕК ще трябва да бъде съгласуван от Европейския парламент и правителствата на ЕС, за да влезе в сила. 
Европейската комисия, която наблюдава търговската политика в 27-членния ЕС, заяви, че безпрецедентните мерки са 
предназначени да облекчат трудностите за украинските производители и износители пред лицето на руската инвазия. 
"От началото на руската агресия ЕС даде приоритет на важността на поддържането на икономиката на Украйна, което е от 
решаващо значение както за да й помогне да спечели тази война, така и за да се изправи на крака след войната“, заяви 
вицепрезидентът на Комисията и комисар по търговията Валдис Домбровскис. 
Миналата година двустранната търговия между ЕС и Украйна беше за над 52 милиарда евро, което е двойно по-високо от 
нивото преди споразумението за свободна търговия от 2016 година. 
Решението следва подобен ход от страна на Обединеното кралство, обявен ден по-рано. 
Във вторник Великобритания обяви, че ще намали всички търговски мита за украински стоки, за да подпомогне 
икономическото възстановяване на страната, както и ще забрани износа за Русия на всички продукти, които могат да бъдат 
използвани за потискане на украинския народ. 

https://bnr.bg/post/101638690/1524-reshenia-na-evropeiskia-sad-po-pravata-na-choveka-sreshtu-balgaria-za-30-godini
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"Обединеното кралство обяви нови мерки за подкрепа на Украйна в конфликта й с Русия, като премахне всички мита, 
обхванати от съществуващото търговско споразумение между Обединеното кралство и Украйна и въведе нови санкции на 
правителството на Путин“, пише в документа на британското Министерство на международната търговия (DIT). 
 
√ Блокират пътища в Сърбия заради сондажи за литий 
Екоактивисти обявиха, че отново ще блокират днес пътища в Сърбия заради започнали сондажи за литий. Те призоваха за 
масово участие в протестите. 
"Няма да тровите нашата Сърбия", заявиха организаторите на протеста от "Екологично въстание" и "Марш от Колубара". 
Те обявиха, че ще блокират работата на компанията "Евролитий". Протестът започва в 12 часа местно време на участъка 
между Валево и Лайковац. 
Вчера жители на сръбския град Валево са блокирали пътя в района, защото в града са започнали сондажни проучвания за 
литий, съобщи Саво Манойлович от "Тръгни-промени". 
"Ако управляващите искат да свалят напрежението, единственият начин да го направят е да приемат народната 
инициатива за забрана на добива на бор и литий. В противен случай няма да има мир", написа Манойлович в Туитър. 
Екоактивистите започнаха масови протести с блокади на пътища преди няколко месеца с искане властите да приемат 
закон, който да гарантира, че няма да има разработване на литиеви находища в Сърбия нито от компанията "Рио Тинто", 
нито от друга компания. 
Проектът на "Рио Тинто" за разработване на литиево находище в Сърбия беше отменен от правителството след протести и 
пътни блокади. 
 
√ Южна Корея ще пренасочи доставки на втечнен природен газ към Европа 
Южна Корея планира да изпрати част от доставките си на втечнен природен газ в Европа, за да помогне за облекчаване на 
енергийната криза заради инвазията на Русия в Украйна, съобщи в четвъртък  южнокорейската информационна агенция 
Yonhap, цитирайки свои официални източници. 
Агенция отбеляза, че има нарастване на опасенията от прекъсвания на доставките на природен газ в Европа на фона на 
продължаващата криза около Украйна, тъй като Русия е най-големият доставчик на газ за стария континент. В сряда руският 
държавен производител "Газпром" заяви, че е прекъснал доставките на природен газ за Полша и България, след като двете 
страни отказаха да плащат за доставките в рубли. 
Южна Корея е взела решението да пренасочи част от своите товари за втечнен природен газ към Европа, тъй като Сеул има 
"известна възможност" за такава подкрепа през пролетта, каза пред агенция Yonhap висш служител на министерството на 
индустрията. 
Той обаче отказа да даде подробности за това кога и какво количество втечнен природен газ ще предложи Южна Корея, 
но предвидената пратка ще бъде изпратена до Европа преди лятото, въпреки че обемът "не е толкова голям", тъй като 
Сеул обикновено управлява строго доставките на газ в страната. 
Изглежда, че решението е взето по искане на Съединените щати или на европейските държави, посочи друг южнокорейски 
служител. 
През февруари Вашингтон поиска от Южна Корея газова подкрепа за Европа, но по това време правителството на Сеул 
отхвърли искането, според съобщения в местните медии. 
Вносната цена на природния газ за Южна Корея възлезе на 1013,35 щатски долара за тон към края на март 2022 г., което е 
с 20,08% повече от предходния месец. Година по-рано (през март 2021 г.) цената беше 438,42 долара, показват 
правителствени данни. 
 
√ Японската централна банка запази силно стимулиращата си парична и лихвена политика 
Йената поевтиня до 20-годишно дъно от 130 за един щатски долар 
На заседанието си в четвъртък Японската централна банка (ЯЦБ) запази досегашната силно стимулираща парична и 
лихвена политика и обеща да продължи да закупува неограничени количества 10-годишни държавни облигации, за да 
запази доходността им близо до нулата. В същото време банката сигнализира за решимостта си да се съсредоточи върху 
подкрепата на крехка икономика. 
ЯЦБ остави основната краткосрочна лихва на ниво от -0,1% и потвърди за пореден път целта си да стабилизира доходността 
на 10-годишните държавни облигации близо до нулата.  Решението беше взето с 8 срещу 1 гласа. 
Банката представи и новите си тримесечни икономически прогнози, като повиши очакванията си за основната 
потребителска инфлация до 1,9% през настоящата фискална година от 1,1% след заседанието през януари. Инфлацията за 
фискалните 2023 и 2024 г. пък се очаква да се понижи до 1,1%. 
ЯЦБ подчерта, че ще продължава да облекчава паричната си политика без колебание, ако това е необходимо, с оглед на 
въздействието на коронавирусната пандемия, като същевременно се стреми да поддържа стабилността на пазара и да 
подкрепя корпоративното финансиране. 
Тази твърда позиция на централната банка означава, че не може да се очаква в скоро време да започне затягане 
(повишаване) на лихвите, тъй като ЯЦБ остава решена да постигне целта си за инфлация от 2% и да запази стимулиращата 
си политика. 
Имаше някои опасения, че банката ще изпита колебание относно запазване на силно разхлабената си парична политика 
предвид силния натиск, на който е подложена обезценяващата се йена. 
След днешното решение на ЯЦБ йената поевтиня до 20-годишно дъно спрямо щатския долар, като зелените пари 
поскъпнаха над нивото от 130 йени за пръв път от 2002 г. насам. Само в рамките на текущия месец април йената вече 
поевтиня с около 6,6% - най-солидната месечна обезценка на японската валута от края на 2016 г. 
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Това от своя страна допринесе за по-нататъшно нарастване на т.нар. доларов индекс (USD index) спрямо кошницата от 
други шест основани валути, включително йената, еврото и британската лира. Индексът на долара се повишава в четвъртък 
към петгодишен връх от 103,47 пункта, като евентуален пробив над ключовото нивото 103,82 пункта може да доведе до 
нива, невиждани от последните месеци на 2002 г. 
Продължаващото поскъпване на щатския долар на валутните пазари е в резултат на очакванията за агресивно вдигане на 
основната лихва на Федералния резерв на САЩ в опит да се овладее силно растящата инфлация. Прогнозите са за 
повишаване на федералната фондова лихва с по 50 базисни пункта на всяко едно от заседанията на Фед през май, юни и 
юли и покачване на лихвената ставка до 3% в края на 2022 г. 
 
Икономически живот 
 
√ От години сме могли да получаваме газови доставки, алтернатива на руските 
„Продължаваме промяната“ даде първата пресконференция след учредяването си като партия с участие на най-високо 
ниво – съпредседателите и съответно премиер и вицепремиер Кирил Петков и Асен Василев, както и председателят на 
парламента Никола Минчев. 
Основната тема бе спирането на газовите доставки от Русия, войната в Украйна и отношенията в коалицията и с президента 
Радев. 
България няма да изпълни нито едно искане, което е извън договора за доставки на газ. Той ще се спазва, никой не може 
да изнудва България, подчерта премиерът Кирил Петков. Той потвърди, че е започнало преглеждане на всички договори 
за транзит на газ през България дали позволяват „ответен удар“ от наша страна. Петков гарантира, че в момента България 
не е спряла транзита. 
От своя страна финансовият министър Асен Василев обяви, че незнайно защо дълги години диверсификацията се е 
асоциирала с интерконектора с Гърция, докато всъщност от Гърция и Турция можем да доставяме без интерконектора 
около 20 млрд. куб. метра годишно. 
След като потреблението на България е между 3 и 3 и половина млрд. куб. м. е смешно да се казва, че диверсификацията 
е свързана с интерконектора, коментира Василев. 
Той разкри като стъпки на правителството за диверсификацията, че са резервирани капацитети с втечнен газ, за да може 
при спиране на газа България да има достатъчно синьо гориво. 
„Сега тук стои въпросът защо това не беше направено от предишни правителства, които уж ни диверсифицираха 
100 процента“, вметна той, визирайки трите управления на ГЕРБ. 
Василев съобщи, че в момента на терминала на гръцкия остров Ревитуса разтоварва LNG кораб и обобщи, че няма проблем 
нито с физическите доставки, нито със съществуващи трасета, различни от интерконектора с Гърция. 
Стана ясно, че заради втечнения газ доставките могат да поскъпнат с до 20%, но като се има предвид, че азерският газ е в 
пъти по-евтин от внасяния до момента руски, то това може да се компенсира в бъдещия микс. 
Отново бе гарантирано, че всички ангажименти за доставки вътре в страната ще бъдат изпълнени. Можем да разчитаме 
на подкрепа с количества от Гърция и Турция, като се разговаря и с Италия за общи доставки на газ. 
 
√ ЕС готви координиран отговор на действията на Русия и Газпром 
От пресслужбата на Европейската комисия разпространиха изявление на председателя Урсула фон дер Лайен във връзка 
с действията на Газпром спрямо България и Полша: 

https://ikj.bg/novini/rusia-ni-sprya-gaza-i-predupredi-da-ne-pipame-tranzitnite-potoci/
https://ikj.bg/novini/rusia-ni-sprya-gaza-i-predupredi-da-ne-pipame-tranzitnite-potoci/
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„Съобщението на „Газпром“, че едностранно спира доставките на газ за клиенти в Европа, е още един опит от страна на 
Русия да използва природния газ като инструмент за изнудване. 
Това е необосновано и неприемливо и показва още веднъж ненадеждността на Русия като доставчик на газ. 
Ние сме подготвени за този сценарий. Поддържаме тесни връзки с всички държави членки. Работим за осигуряване на 
алтернативни доставки и на възможно най-добри нива на съхранение в целия ЕС. 
Държавите членки въведоха планове за действие при извънредни ситуации точно за подобен сценарий и работихме с тях 
координирано и солидарно. 
В момента се провежда заседание на координационната група по въпросите на природния газ. Очертаваме нашия 
координиран отговор на ЕС. 
Ще продължим също така да работим с международните партньори за осигуряване на алтернативни начини на 
снабдяване. 
Ще продължа да работя с европейските и световните лидери, за да гарантирам сигурността на енергийните доставки в 
Европа. 
Европейците могат да са сигурни, че сме единни и напълно солидарни с държавите членки, засегнати от това ново 
предизвикателство. Европейците могат да разчитат на нашата пълна подкрепа.“ 
 
√ ЕК изготви план за привличане на талантливи мигранти за трудовия пазар 
Европейската комисия предлага нова политика за законна миграция, включваща правни и оперативни инициативи, които 
ще бъдат в полза на икономиката на ЕС, ще засилят сътрудничеството с държави извън ЕС и ще подобрят цялостното 
управление на миграцията в дългосрочен план. Наборът от предложения включва и конкретни действия за улесняване на 
достъпа до пазара на труда на ЕС за хората, които бягат от руското нашествие в Украйна. 
Подобрена законодателна рамка 
За да се осигури по-ефективна рамка за законните пътища към ЕС, Комисията предлага да се преразгледат Директивата за 
единното разрешение и Директивата за дългосрочно пребиваващите лица. 

• Въвеждането на опростена процедура за единно комбинирано разрешение за работа и пребиваване ще направи 
процеса по-бърз и по-лесен за кандидатите и работодателите. Тя ще позволи на кандидатите да подават заявления 
от държави извън ЕС и държави —членки на ЕС, и ще подобри гаранциите за равно третиране и защита от трудова 
експлоатация. 

• Преразглеждането на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица ще улесни придобиването на статут на 
дългосрочно пребиваващ в ЕС чрез опростяване на условията за прием, например като се позволи натрупването 
на периоди на пребиваване в различни държави членки. Освен това преразглеждането ще укрепи правата на 
дългосрочно пребиваващите лица и на членовете на техните семейства, в това число като се въведат подобрения 
в областта на събирането на семейството и се улесни мобилността в рамките на ЕС. 

По-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда 
Комисията предлага да се засили оперативното сътрудничество на равнище ЕС между държавите членки, както и с 
държавите партньори. Вече е постигнат напредък по редица ключови инициативи за постигане на съответствие между 
нуждите на пазара на труда и уменията в държавите членки и държавите партньори. След стартирането на партньорствата 
в подкрепа на талантите през юни 2021 г. понастоящем Комисията предлага редица стъпки за привеждането им в 
действие, така че първите партньорства да бъдат договорени до края на 2022 г. 
Комисията предлага да създаде първата платформа, която обхваща целия ЕС, и инструмент за намиране на съответствия 
— резерв на ЕС от таланти, за да направи съюза по-привлекателен за граждани на държави извън ЕС, които търсят 
възможности, и да помогне на работодателите да намерят нужния им талант. В отговор на спешната необходимост да се 
улесни достъпът до пазара на труда за хората, които пристигат от Украйна, Комисията предлага пилотна инициатива, която 
следва да започне да функционира до лятото на 2022 г. 
Ориентирана към бъдещето политика за законна миграция 
Комисията проучва евентуални допълнителни възможности за законна миграция към ЕС в средносрочен и дългосрочен 
план, отчитайки потенциал за фокусиране върху ориентирани към бъдещето политики в три области на действие: грижите, 
младежта и иновациите. Целта ще бъде: 

• Привличане на умения и таланти в сектори, в които има недостиг на работна ръка и нужди, например в сектора на 
дългосрочните грижи; 

• Създаване на възможности за младите хора да опознават нови държави, да извличат ползи от работа и пътуване; 
както и 

• Насърчаване на предприемачеството в областта на иновациите в рамките на ЕС и инвестиране в европейския 
технологичен суверенитет. 

 
√ Как да разбираме и как да спрем войната на Путин срещу Украйна 
Анализ на Владимир Дубровски[i] 
Някои на Запад смятат, че Путин е обсебен от Украйна, защото той искрено вярва, че украинците и руснаците са „само два 
клона на един и същи народ“ и има малка група „нацисти-украинци“, които управляват тази „част от Русия“ към Запада. 
Ето защо той води своята война. Но той не нарича останалите европейски нации „същите хора“ и това може да означава, 
че е малко вероятно да отиде по на запад и да атакува страни от НАТО – особено като се има предвид, че те са много по-
добре защитени. Затова аргументът гласи: „нека седнем отсам обградената Украйна и изчакаме, докато тази лудост 
свърши, след което да се върнем към обичайния си бизнес – особено защото имаме нужда от руски ресурси“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32003L0109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921
https://ikj.bg/glasove-mneniya/kak-da-razbirame-i-kak-da-sprem-voynata-na-putin-sreshtu-ukrayna/#_edn1
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Може би има някаква истина в тази линия на разсъждения. Путин изглежда е обсебен от това, което той и неговите 
идеолози наричат „украински проблем“. И той изглежда обсебен от него точно колкото Хитлер и хората около него бяха 
обсебени от „еврейския проблем“. Въпреки това, природата на тази мания е драматично различна. За Германия под 
нацисткото управление причината е расова: те се стремят да унищожат „неарийски народи“ (евреи, роми и др.) 
независимо от други фактори. Путин изглежда мрази украинците не заради тяхната етническа принадлежност, култура и 
език (които наистина са доста близки до руските, макар и все още различни), а преди всичко заради разликата в 
ценностите. Свободата и достойнството, които украинците ценят преди всичко, са именно онези европейски ценности, 
които са враждебни на руската система от правила, основана на силна патронална „вертикала на властта“ на господари и 
роби, с непорочен и от Бога даден Цар отгоре. Путин наистина се чувства застрашен от Украйна, макар и не във военен 
смисъл – това би било просто смешно, а по-скоро от предчувствието за разпространение на тези ценности и илюстриране 
на техните добродетели пред руския народ. Тук е точно точката, където културната и езиковата близост, наред със силните 
родствени връзки между два народа става критична, тъй като, както Путин се опасява – „същите хора“ могат лесно да 
„заразят“ неговите поданици с такива „замърсяващи“ ценности. Всъщност няма значение дали е основателно или не. В 
него обаче се крият причините и основните цели на войната на Кремъл срещу Украйна, неизменно оправдавана с някаква 
„заплаха от НАТО“. 
Но, както вече научихме по трудния начин, третирането на Путин (а и „колективния Путин“ – по-широкия състав на руската 
политическа класа) като рационален играч е сериозна грешка. По-скоро той (те) се управляват от негодувание, смесено с 
присъща омраза към ценностите, които противоречат на техните собствени. От тази гледна точка основният враг за Путин 
и неговия вътрешен кръг е Западът, който „победи“ СССР в Студената война и наложи (както Кремъл го представя) своите 
„противоестествени“ ценности на украинския и руския народ. Руснаците, според него, са устояли най-вече на този натиск 
(с изключение на някои „предатели на нацията“) и някои „погрешни завои“ през 90-те години. Въпреки това „украинският 
клон на руския народ“ според Путин се очертава като „извратени хора“, които са се поддали на меката сила на Запада и са 
предали своето „общо минало“. Затова те били отхвърлили промосковския Янукович през 2014 г. и вместо към Москва са 
се обърнали към Европа. Тези „предатели“ се мразят дори повече от главния враг (Запада), но последният перверзно 
остава крайната цел. 
И все пак това не е цялата история, защото в руската парадигма народът няма глас, хората в нея са считани за „обекти“, а 
не за субекти, за да бъдат напълно покорени и манипулирани от елитите. Следователно, както Путин го вижда, не 
украинският (= същият като руския) народ предаде „Руския мир“ (Руския свят), а някои злонамерени елити, повлияни или 
инсталирани от Запада, обърнаха стадото срещу „общото минало“. Оттук идва лудата идея за „освобождение“ от някакво 
митично „нацистко“ господство. Но от тази гледна точка става очевидно, че истинският враг, с който Путин се бори в 
Украйна, не са самите украинци, а Западът и основните западни ценности и свободи. За разлика от Хитлер, за който всеки 
„неарийски“ човек е бил враг, независимо от всичко друго, за Путин податливите на заблуда украинци са съюзници и само 
прозападните от тях са врагове – точно както и прозападните руснаци. 
Този линия на разсъждение, за разлика от изхождащите предимно от Украйна тълкувания, обяснява повече факти и 
събития, включително най-важното от тях – Ултиматумът на Путин към НАТО, който той постави през декември 2021 г. 
Очевидно той вижда своя „историческа мисия“ в отмъщение за „най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век“ в 
поражението на Запада чрез ядрен шантаж. Правейки това, той използва войната срещу Украйна като „игра на сигнали“ с 
цел да докаже достоверността на заплахите си – и то не за първи път. Такива „игри“ имат важна роля в руския modus 
operandi. 
Това е така, защото, както обясни Хенри Хейл,[ii] цялата (до голяма степен неформална) „вертикала на властта“ се основава 
на самоизпълняващи се очаквания: членовете на йерархията запазват лоялност към върховния покровител, докато те 
вярват, че подчинението ще бъде възнаградено (а нелоялността – наказана) от преценката на патрона. Последното от своя 
страна се изпълнява от другите участници в йерархията, именно защото те вярват, че в противен случай покровителят 
неизбежно ще ги накаже за неподчинение. 
Два важни извода, които следват от това са: 

1. Покровителят има власт, докато се смята за вечен, всевиждащ и всемогъщ. Ако дори само осъзнаят, че играта си 
има край, членовете на йерархията започват да дезертират. Стратегията им в края на играта е „вземи и бягай“, 
точно както при банкови кризи с тегленето на депозити: който първи дойде, първи взема парите си. По този начин 
се случва лавинообразно срутване „вертикално“, не в момента, в който всички ресурси са изчерпани, а много по-
рано, когато критична маса от елити осъзнае, че играта скоро ще свърши. 

2. Имайки това предвид, покровителят трябва през цялото време достоверно да сигнализира за своята мощ и 
решимост да се грижи са своите подчинени. След като той спре или не успее да демонстрира това, йерархията се 
срива. 

Добавете към това и обстоятелството, че руската/съветската култура се основава на мислене с нулева сума, което третира 
компромиса като признак на слабост. 
И двете логически последици от разсъждението имат голямо значение за разбирането на конкретния случай с Украйна. 
Нека започнем със сигналите. 
Първо, атаката срещу Украйна е „игра на сигнали“, в контекста на конфронтацията на Русия със Запада, имаше за цел да 
демонстрира решителността на Русия, а оттам и достоверността на нейните заплахи. Но и това означава, че… 
Второ, Путин не може да си позволи да загуби тази игра. Той ще отиде доколкото може по-нататък във войната, 
включително, вероятно, до всеобща мобилизация чрез наборна служба и дори използване на химически или евентуално 
ядрени оръжия, а няма да се ограничи с печално известните досега безразборни бомбардировки и обстрели на жилищни 
райони, с които до момента води войната. Той няма да се успокои с никакъв компромис освен капитулацията на Украйна. 
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Зеленски, от друга страна, няма да се предаде, нито пък украинското общество ще му позволи да го направи. Всичко това 
превръща войната в задънена улица на антагонистични интереси и в дългосрочен план само едната страна ще оцелее. 
На трето място, дори Путин най-накрая да победи Украйна, това няма да направи Запада по-отстъпчив при изпълнението 
ултиматуми и той вероятно ще удвои своите залози, вместо да търси компромис. Следователно следващата атака може да 
бъде срещу самия НАТО. Преди 24 февруари много анализатори и коментаторите (включително авторът) смятаха, че Путин 
блъфира и е вероятно да прибегне до някакъв „план Б“, ако Западът не се поддаде на неговите искания. Това мислене 
беше погрешно. Чрез атака срещу Украйна той вече изгори всичките си мостове и се превърна в световния злодей №1. 
Путин оттогава няма какво толкова да губи като разплащателна цена за агресивното му поведение. Но в същото време, 
спирането на войната в някакъв момент без категорична победа би сигнализирало за неговата слабост – и това е, което 
той не може си позволи и ще направи всичко, за да го избегне. 
Обикновеният контрааргумент на последното твърдение е, че прякото споразумение с НАТО би означавало взаимно 
гарантирано унищожение (ВГУ, терминът на английски е „mutually assured destruction”) – това е факторът, който възпира 
лидерите от тотална ядрена война през целия период след Втората световна война. Тук обаче следва да се помни, че 
самото „взаимно осигурено“ се основава на достоверността на заплахите. Путин вероятно смята, че заплахата от Запада 
вече не е достоверна. Всъщност, заплахата от пълноценна ядрена атака в отговор на ограничена (да не говорим за широко 
използване на конвенционалните оръжия) едва ли е достоверна, защото след като унищожението е извършено, по-
нататъшна ескалация ще донесе само повече разрушения на всички страни. Ето защо, за да бъде заплахата от ВГУ 
ефективна, е необходима постоянна демонстрация на решимост и дори агресия – също като в един вид „игра на сигнали“. 
Сега обаче има смесени сигнали, за които администрацията на Байдън показва важна подкрепа. Украйна също 
демонстрира известно нежелание да се изправи срещу враговете си с всички налични средства (по същия начин, както 
направи администрацията на Обама през 2014 г.). Найл Фъргюсън пише за това изрично, обяснявайки защо бе толкова 
незначителен международният отговор на анексирането на Крим и намесата в Донбас през 2014 г., съчетано по-късно с 
паническо изтегляне от Афганистан през 2021 г., което всъщност сигнализира за тежки липси на решителност.[iii] Изобщо 
не е изненада, че Путин вижда това стечение на обстоятелствата като уникален прозорец от възможности за осъществяване 
на своите експанзионистки планове. 
Оттук неприятният извод е, че едва ли има друг начин да избегне дяволския избор между подчинението на ултиматума на 
Путин (със сигурност не е последният, който той ще се опита да издаде) и всеобщото ядрено противопоставяне, при което 
най-малкото Путин трябва да бъде премахнат. Дори това обаче може да изглежда недостатъчно, защото насреща не е 
самотен маниак с „червено копче“, а целият „колективен Путин“, доколкото може да си въобразим начина на работа на 
Кремъл, се изправя зад конфронтацията със Запада и войната в Украйна. Освен това, това не е война на един човек или 
дори на някои елити; очевидно мнозинство от руското население изглежда ги подкрепя в тази конфронтация. По този 
начин той вероятно ще бъде заменен от някой, не много по-малко (ако не дори повече) опасен човек („Путин 2.0“). 
В същия дух вероятно няма да има компромисно мирно споразумение, което украинският народ може да приеме и да 
доведе до продължителен мир. Както бе споменато по-горе, всеки компромис в руската култура на игра с нулев резултат 
(при която печалбата на един е задължително загуба на друг – б.р.) се счита за неприемлива отстъпка, близка до 
поражение. В същото време, руснаците масово се чувстват обидени и унизени от санкциите и от начина, по който светът 
сега се отнася към тях. Те смятат агресивната война за нормално поведение на суперсила – „точно както САЩ направиха в 
Югославия и Ирак“, казват те. И им липсва (или просто отхвърлят) информацията за военни престъпления, които тяхната 
армия извършва в Украйна. Така че за тях, такова отношение е „несправедливо“. И следователно, в случай на компромисно 
мирно споразумение, тяхното усещане за несправедливост ще се повиши още повече. 
Само срив на Русия, който ще прокара нейните жители през един вид истински катарзис, на какъвто германците и японците 
трябваше да се подложат след Втората световна война, може да реши проблема веднъж завинаги. Реалната алтернатива 
е ядрена война, която би донесла много повече зверства дори за руския народ. 
Много експерти твърдяха, че санкциите ще окажат натиск върху руската икономика и ще допринесат за такива 
положителни вътрешни промени в резултат от този натиск. За съжаление, това е твърде оптимистично. Първото, което 
следва да се разбере, е, че и санкциите не са херметични и изолиращи, докато Китай, Индия и редица други страни, често 
разполагащи с необходимите технологии или природни ресурси, не само нямат желание да се присъединят към санкции, 
но имат апетет да се възползват от тях. Освен това руската икономика е достатъчно здрава и достатъчно голям, въпреки 
своите недостатъци и слабости. В много по-добра форма е от съветската през 80-те години, макар и много по-
глобализирана. Дори частичното обръщане на тази глобализация няма да донесе глад и истинска мизерия. 
Не на последно място, за идеологически индоктринирания руски народ, гордостта на тяхната империя, съживяването й 
може повече да компенсира някои некритични материални загуби, особено ако е лесно обяснено като заговор на 
„враговете“ срещу (нашето) величие“. Да не говорим, че повечето хора в Русия, свикнали да възприемат властта на 
властите като „от Бога“, мразят бунтовниците и обичат „силната ръка“; а малцинството, което съставлява гражданско 
общество от съзнателни хора, е наистина малко, разпръснато и до голяма степен принудено да живее в изгнание. (Друг е 
въпросът, че дори възгледите на тези хора може не винаги да са толкова различни от някои от нагласите, които се срещат 
в някои кръгове в Русия.) Иначе казано, режимът е достатъчно устойчив и може да издържа на тежки санкции в 
продължение на десетилетия, точно както правят Иран, Куба, Венецуела и Северна Корея. Може би те не успяват да 
разработят и произвеждат модерните оръжия, но все пак запазват ядрените ракети, които са достатъчно, за да изнудват 
Запада. 
И все пак най-уязвимата част от руската политико-икономическа и институционална система е нейният гръбнак, 
гореописаната „вертикала на властта“ – единственият начин, по който Руската империя във всички от нейните 
прераждания (за разлика от демократичните), може да съществува и се запазва повече или по-малко ефективна и 
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стабилна. По този начин най-мекият, най-безопасният, най-малко рисковият и най-ефективният начин за постигане на срив 
на режима отдалече е лавинообразно разрушаване на „вертикалата на властта“. 
Анализът, направен по-горе, позволява да се види и начинът за постигане на тази цел, а той е „да се направи видим края 
на играта, нейният зъвършек“. 
Руската политическа класа трябва да осъзнае, че този път са преминали червената линия и целият свят е абсолютно 
сериозен в ангажимента си да сложи край на стремежите за възстановяване на империята. Това може да стане например 
чрез подкопаване на икономическата му база на вертикала, пълно лишаване от достъп до съвременни технологии и в 
същото време натоварвайки непоносимо бремето на новата надпревара във въоръжаването, точно както беше със СССР 
през 1980-те години. 
Те трябва да осъзнаят, че не само Путин е смъртен, но и цялата система, на която той служи е смъртна. И няма очаквана 
перспектива 50+ години занапред, както беше със Съветския съюз, когато той си сътрудничише с нацистка Германия в 
началото на Втората световна война, защото за разлика от тогава няма съюзници, които Русия да мобилизира. 
Разбира се, все още има въпроси относно позицията на Китай във всичко това. 
Това всъщност е един от аргументите срещу прекомерния натиск върху Русия: Западът не е толкова заинтересован да види 
укрепването на Китай на гърба на руските природни ресурси и достъпа до огромни територии. Въпреки това, реалистично 
погледнато, тези ресурси, така или иначе, ще станат достъпни за Китай в глобалната разделителна линията между 
демокрациите (водени от САЩ) и автокрациите (водени от Китай). Всички съперничества стават все по-остри, наред с други 
неща, от идеите на администрацията Байдън за Срещата на върха на демократичните страни, до групирането на Русия 
около Путин и формирането на твърдо ядро в лагера на автокрациите, защото ценностите са по-важни от всичко друго и 
за двете страни. Освен това тази конфронтация, въпреки че е жизнено важна за свободния свят, вероятно ще бъде доста 
мирен процес – в рязък контраст на военната агресия на Путин и ядреното изнудване. 
Иначе казано, дори известно укрепване на Китай с ресурси от Русия (което все пак е и неизбежно) изглеждат по-малко 
опасни от настоящата руска агресия. 
Вторият обичаен аргумент в полза на пасивността и срещу прекомерния натиск върху Русия е рискът от ядрена атака, 
метафората за „плъха, натикан в ъгъла“, за която самият Путин веднъж намекна, който плъх може да стане агресивен и 
опасен, защото няма какво да губи. Русия обаче вече се държи по този начин и демонстрира готовността си да използва 
ядрено оръжие. 
Все пак, заповедта за изстрелване на ракета, ако е дадена, трябва да бъде изпълнена от човешки същества, които са 
членове на системната йерархия. Те са по-склонни да не се подчинят в случай на йерархия, която е във фаза „срив“, 
отколкото сега, когато е в пълната си сила. Същата логика важи и за аргумента, че Унищожаването на Империята на злото 
може да върви по „югославския“ път с ужасни конфликти и изригвания на насилие между нейните съставни части. Но в 
случай на разрушаване на йерархията членовете й ще бъдат заети със своите предчувствия за край на играта и едва ли ще 
могат да водят война. Заслужава да се отбележи, че в случая на Югославия това бе напълно функциониращата диктатура 
на Милошевич, която започна всички тези войни. Да не говорим за огромни религиозни и исторически разцепления в 
югославските републики, които до голяма степен липсват в Русия, с изключение на Северен Кавказ. 
И накрая, винаги е имало аргумент, че точно както в случай на разпадането на СССР, ядрените оръжия могат да попаднат 
в ръцете на напълно безотговорни играчи, т.е. терористи. Всъщност, това е, което се появява като опасност и при Путин и 
неговото обкръжение. Всички други бивши съветски републики и преди всичко Украйна, предадоха ядрените си арсенали 
под международен надзор. Но сега виждаме единствено оставащият ядрен арсенал, държан в ръцете на идеологически 
задвижвани и опасни актьори, които могат да прибягнат  до прилагането му срещу Запада. Всички се надяваме, че това 
няма да се случи. Но също така и знаем, че положението едва ли може да бъде по-лошо, особено като се има предвид, че 
процедурата за използване на тези оръжия е толкова сложна, че само в Холивудски филм може един терорист да започне 
ядрена война – но оперативната йерархия на Русия, стига да действа ефективно, може да направи този кошмар реален. 
Разбира се, победата над Русия дори по такъв „мек“ начин крие големи рискове и води до високи разходи, в това число, 
но не само, на разходите за енергийни ресурси. Време е обаче да осъзнаем, че Русия вече участва във война със Запада, 
не само с Украйна, и рисковете и разходите се увеличават всеки ден. Тази война вероятно никога нямаше да достигне 
сегашното си ниво, ако Западът беше показал повече решителност преди осем години, когато войната бе току-що 
започнала. Успокояването тогава не даде резултат и сега Путин умножи залозите. Той ще го направи отново, ако му бъде 
позволено да спечели и този рунд. Сега задачата не е само да го спрем тук и сега, но също така да измисли интелигентна 
и надеждна стратегия за събаряне на цялата руска „вертикалка“, като създадем достоверни очаквания, че играта й е към 
своя завършек. 

 
[i] Авторът е старши икономист в Института CASE – Ukraine, в Киев. Статията е публикувана в раздела „Теми“ на Центъра за 
международна политика в Лондон, на 20 април 2022 г. Преводът и редакцията са дело на доц. Красен Станчев. 
[ii] Виж: 2 Henry E. Hale, Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge University Press, 
November 2014, https://www.cambridge.org/core/books/patronal-politics/4C1B4D49A7F17739E75A5AB7B66E2115 
[iii] Виж: Niall Ferguson, The Fates of Ukraine and Putin Turn on 7 Forces of History, Bloomberg, March 
2022, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-09/niall-ferguson-ukraine-invasion-struggles-could-be-the-end-
forputin 
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√ България ще настоява за преразглеждане на договора за транзит на руски газ през България 
България ще настоява за преразглеждане на договора за транзит на руски газ през България през газопровода „Турски 
поток“ (Балкански поток). Това стана ясно от изявлението на премиера Кирил Петков и министъра на енергетиката 
Александър Николов след заседанието на министерски съвет. 
„България през всички години е била коректен партньор и платец не само към „Газпром“. Прегледът е наложителен поради 
една причина – писмото (на руската компания) и действията от вчера. Когато транзитът на природен газ и, когато 
финансовото състояние не само на „Булгаргаз“, но и на „Булгартрансгаз“ зависят от добрата воля в кавички от един и същи 
партньор, пак в кавички, изисква да се направи преглед на тези партньори тъй като инвестицията т.нар. от 3 млрд. зависи 
само от един единствен икономически субект и това е „Газпром“, заяви министърът на енергетиката. 
Правим пълен преглед на договорите с „Газпром“ не само за получаване на газ, но и за транзит, каза преди това премиерът 
Петков, който за пореден път посочи дадените 3 млрд.лв. за газотранспортната система на страната, но без 
диверсификация. 
Междувременно стана ясно, че „Газпром“ се готви да намали транзита на газ през газопровода „Турски поток“ през 
България. 
По-рано премиерът Петков заяви, че ще се очаква единен отговор на Европа към „Газпром“ заради спирането на газовите 
доставки. В тази връзка министрите на финансите и енергетиката Асен Василев и Александър Николов ще заминат за 
Брюксел, където се очаква да бъдат уточнен този общ отговор. От своя страна министър Николов заяви, че очаква отговор 
на европейската инициатива за общи покупки на газ. 
В частност потвърди също така и спирането на физическите доставки. 
Физическото подаване на руския газ за България вече е спряно, каза той. Николов потвърди думите си от брифинга, даден 
по-рано сутринта, че подаването на синьо гориво към потребителите няма да бъде преустановявано и ще продължи. 
„Абсолютно всички доставки са гарантирани“, каза Николов. От думите му стана ясно, че на този етап обаче става въпрос 
за следващия един месец. Що се отнася за по-дългосрочен период, то това ще зависи от условията и търговете, които 
предстои да бъдат организирани. 
Министърът отказа да даде подробности с мотива за постигане на по-добра цена от „Булгаргаз“ „Искам да запазя 
прозрачността и това потенциално да позволи на „Булгаргаз“ да постигне оптимална цена. Откъде ще дойдат (количества 
природен газ б.р.)? За да се постигне максимална ефективност на цената трябва да се използват всички възможни канали, 
включително конвенционална доставка през Гърция, Турция, включително LNG за балансиране, когато не 
достигат  количествата“, каза той. 
В отговор на въпрос Николов акцентира върху  „Газпром“ като непредвидим партньор, използващ „енергиен ресурс като 
икономически инструмент по време на война, за натиск“. „Балансирайки тази непредвидимост с позицията на ЕС ще 
направим възможно да се постигне максимално ефективна цена. Това, което е много важно е, че количествата за текущите 
доставки ще бъдат изпълнени от страна на „Булгаргаз“, каза той. 
Енергийният министър отказа да се ангажира с цената, която се очаква да обяви за месец май „Булгаргаз“ предвид по-рано 
направените от него изявления за това, че алтернативи на газовите доставки от Русия има, но ще са до 40 % по-скъпи. 
„Заявлението на „Булгаргаз“ ще дойде, когато е готов целият микс в края на месеца. Извадиха се думи тогава от контекста“, 
каза той като уточни, че „съответно цената ще зависи от текущите рискове. Цялата структура на заявката и причината за 
цялото ценово заявление за следващия месец ще бъде ясно оповестена в края на месеца“, каза той. 
 
√ ЕС ще увеличи временно покупката на газ от Русия чрез готови да платят в рубли страни, за да компенсира България 
и Полша 
Европейският съюз ще увеличи временно значително покупката на руски газ през държавите, готови да плащат в рубли, за 
да компенсира прекратяването на доставките за Полша и България. Това съобщава агенция ТАСС, позовавайки се на 
източник от институциите на ЕС в Брюксел. 
„Днес се проведе извънредна среща на координационната група за газа във връзка със ситуацията в Полша и България. 
Едно от междинните решения е за значително увеличаване на покупките на газ от Русия по запазващите се канали, което 
да позволи на Полша и България да получат допълнителни обеми газ на европейския пазар. ЕС работи също така с всички 
партньори, за да осигури увеличение на доставките на газ и на първо място втечнен природен газ (LNG)“, е отбелязал той. 
„В дългосрочно бъдеще страните от ЕС потвърждават намерението си в най-кратки срокове – през следващите месеци или 
години да сведат до минимум или да се откажат напълно от доставките на газ от Русия, заменяйки го с други източници. 
ЕС ще форсира прехода към зелена енергетика“, е добавил източникът на агенцията. 
Той е отбелязал, че според оценката на ЕС, Полша и България не изпитват към настоящия момент дефицит на газ и имат 
техническа възможност да получават, както тръбопроводен газ от европейския пазар, така и LNG. Той е казал също, че в 
Брюксел прекратяването на доставките за Варшава и София на база на отказа за плащане в рубли е „се разглежда 
недвусмислено като нарушение от страна на Русия на дългосрочните договори с тези страни“. Европейската комисия не 
смята, че доларът и еврото след налагането на санкции срещу Русия са компрометирани валути, ненадеждни за 
международни разплащания. 
На 27 април „Газпром“ съобщи, че напълно спира доставките на газ за българската компания „Булгаргаз“ и полската PGNiG 
заради това, че газовите доставки не са платени в рубли в посочения срок. По-рано на 26 април руската компания уведоми 
двете компании за предприемане на действия по спиране на газовите доставки. 
Според данните на руската Федерална митническа служба през 2021 г. доставките на руски газ за Полша са се увеличили с 
9,4 % до 10,58 млрд. куб м, а за България са нараснали двойно – до 3,15 млрд. куб метра. 
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√ МОСВ избира нови директори на свои регионални структури 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви конкурси за нови директори на Регионални инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ), Басейнови дирекции и на един от националните паркове. 
До 9 май е срокът за подаване на документи от кандидатите за директори на РИОСВ в Плевен, Стара Загора и Шумен. В 
процедура е и конкурс за ръководители на инспекциите в Хасково и Бургас, както и на Дирекция “Национален парк 
„Централен Балкан“ (Габрово), за които се очакват резултатите от избора на комисиите.  
Сред основните изисквания към кандидатите за ръководители на инспекциите е да представят концепция за прилагане на 
политиката по управление и контрол в опазване на околната среда на регионално ниво, а за „Централен Балкан“ – за 
защитените територии. Окончателният избор ще е след интервю. За заемане на всяка от позициите изискванията са 
минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол. 
В момента директорите на петте екоинспекции са назначени на срочен трудов договор до провеждането на конкурс, а 
ръководителят на националния парк е изпълняващ длъжността. 
Обявени са конкурси и за ръководители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, Басейнова 
дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. 
Срокът за подаване на документи е 16 май, като е необходимо кандидатите да представят концепция на тема „Прилагане 
на политиката по управление на водите на национално, басейново и регионално ниво – управление, опазване и контрол”. 
Повече информация - на https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/. 
 
√ Ръст с 3.17 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 450.55 лв. за MWh с ден за доставка 28 април 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 450.55 лв. за MWh и обем от 71 624.70 MWh с ден за доставка 28 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.17 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 444.03 лв. за MWh, при количество от 37 608.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 016.10 MWh) е на цена от 457.07 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 419.78 лв. за MWh и количество от 2817.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 383.93 лв. за MWh (3213.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 557.24 лв. за 
MWh при количество от 2727.4 MWh. Висока е и стойността, постигната за 09 часа – 554.23 лв. за MWh (3019.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 435.72 лв. за MWh при количество от 2574 MWh. 
Спрямо стойността от 436.69 лв. (223.28 евро) за MWh за 27 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 28 април 2022 г. се повиша до 450.55 лв. за MWh (ръст с 3.17 %) по данни на БНЕБ или 230.36 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 369.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 430.35 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     20,49%   1078.68 
Кондензационни ТЕЦ   50,18%   2641.03 
Топлофикационни ТЕЦ   4,87%   256.44 
Заводски ТЕЦ    2,64%   138.97 
ВЕЦ     0,19%   10.14 
Малки ВЕЦ    4,80%   252.61 
ВяЕЦ     1,13%   59.58 
ФЕЦ     15,14%   796.67 
Био ЕЦ      0,55%    29.06 
Товар на РБ        3761.3 
Интензитетът на СО2 е 456g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо повишение на цените по европейските енергийни борси, Германия и България са с почти еднакви цени 
Румънската OPCOM затвори при цена от 230,36 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 241,99 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 230,36 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 227,03 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
233,69 евро/мвтч. Най-високата цена от 284,91 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч тя ще бъде 
196,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 437,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 28 април ще бъде 241,99 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 127,19 гвтч. Максималната цена ще бъде 284,91 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 200,09 евро/мвтч.   

https://3e-news.net/bg/a/view/32909/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20(%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92),%20%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5.%20%20%D0%94%D0%BE%209%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%92%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%9C%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%E2%80%9E%D0%A6
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 април е 230,15 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 226,61 евро/мвтч. Най-високата цена от 284,91 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 
ч и тя ще бъде 196,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 838,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 април на Словашката и Чешка енергийна борса е 230,15 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 21 ч и тя ще е 284,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 196,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 април е 230,16 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
226,63 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 949,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 284,91 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 196,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 230,15 евро/мвтч на 28 април. Пиковата цена ще бъде 226,61 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 454 205,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч тя ще 
достигне 284,91 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 196,30 евро/мвтч. 
 
√ Европейските пазари на акции отчетоха слаб ръст в сряда, въпреки опасенията за доставките на руски газ 
С най-голям дневен ръст затвори общият европейски индекс STOXX 600, а с най-слабо повишение завърши германският 
DAX 
Западноевропейските борсови индекси слабо се повишиха по време на търговията в сряда. Инвеститорите продължават 
да анализират новата група корпоративни отчети за изминалото тримесечие, които в повечето случаи показват ръст на 
печалбите. Това беше още един натоварен ден за отчетите в Западна Европа, като няколко банки представиха последните 
си данни. 
Оптимизмът на трейдърите, обаче, е предпазлив поради фактори като нова вълна от коронавирус в Китай, въоръжения 
конфликт в Украйна, нарастващите нива на инфлация и перспективите за затягане на паричната политика от страна на 
централните банки по света. Допълнителен проблем са нарастващите опасения за доставките на руски газ, след като 
„Газпром“ спря доставките за Полша и България, както и заради нарастващите притеснения за забавяне на световния 
икономическия растеж. Този ход доведе до повишаване на цените на природния газ в Европа и до спад на еврото до 
петгодишно дъно. 
Повишеното напрежение по пазарите на акции във връзка с войната между Русия и Украйна също продължава. В 
понеделник Русия заяви, че заплахата от ядрена война е много голяма, като външният министър Сергей Лавров подчерта, 
че рисковете не трябва да се подценяват. Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин отговори, като нарече реториката 
за ядрена война "много опасна и безполезна". 
Индексът на потребителското доверие във Франция се понижи до 88 пункта през април от 90 пункта през март, сочат данни 
на статистическата служба на страната Insee. Индексът е спаднал  до най-ниското си ниво от декември 2018 г. насам. 
Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха средно увеличение до 92 пункта. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 0.2%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.3%), следван от френския CAC 40 (+0.2%), италианския 
FTSE MIB (+0.1%) и германския DAX (+0.08%). Само испанският IBEX 35 загуби 0.14%. Следобед посоката бе една – възходяща 
и всички национални измерители затвориха в зелената зона, като за някои повишението се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори общият европейски индекс STOXX 600, а с най-слабо 
повишение завърши германският DAX. 
Цената на акциите на френската Compagnie Generale des Etablissements Michelin, един от водещите световни 
производители на автомобилни гуми, се повишиха с 3.62%. 
Сред печелившите са и акциите на Lloyds Banking Group, които се повишиха с 1.10%, след като печалбата ѝ за първото 
тримесечие надхвърли очакванията. 
Книжата на швейцарската банка Credit Suisse Group AG се понижиха с 2.64%. 
Сред губещите са и акциите на най-голямата германска банка Deutsche Bank AG, които се понижиха с 5.60% и слязоха на 
дъното на Stoxx 600. 
Междувременно книжата на Commerzbank AG, втората по големина банка в Германия, добавиха 1.26%. 
STMicroelectronics NV (STMicro), най-големият европейски проектант и производител на полупроводникови компоненти, 
увеличи повече от два пъти нетната си печалба през първото тримесечие благодарение на силното търсене на 
микроконтролери. Акциите на компанията поскъпнаха с 2.3% на борсата в Лондон до обед, на следобед започнаха да 
спадат и затвориха с ръст от 0.52%. 
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Германският производител на луксозни автомобили Mercedes-Benz Group AG увеличи нетната си печалба с 2.6% и 
приходите си с 6% през първото тримесечие на 2022 г., след което капитализацията нарасна с 0.99%. 
Производителят на спортни стоки Puma SE увеличи приходите си с 20% през последното тримесечие, печалбата си преди 
данъци и лихвени плащания с 27% и потвърди прогнозата си за текущата година. Въпреки това акциите на компанията 
поевтиняха с 2.75%. 
 
√ Американският долар трупа допълнителни печалби спрямо повечето основни валути в сряда 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.90% 
Щатският долар поскъпва умерено спрямо повечето основни валути по време на търговията в сряда след значителното си 
укрепване в края на предходната сесия. Най-силно американският долар поскъпва спрямо японската йена. 
Двудневната среща на Японската централна банка (BoJ) започва в сряда и ако тонът ѝ е "гълъбов" и общо взето миролюбив, 
за разлика от други големи централни банки, йената може да поевтинее, заяви анализаторът на клона на Bank of America 
в Токио Шусуке Ямада, цитиран от "Ройтерс". 
"Миролюбивите" изявления на BoJ могат да доведат до повишаване на лихвения процент и да повишат долара до 130 
йени", каза Ямада, цитиран от Dow Jones. - Въпреки че високите цени на петрола и ястребовата позиция на Федералния 
резерв на САЩ (Фед), според нас, вече са заложени в обменния курс на йената, не очакваме натискът върху японската 
валута да отслабне скоро." 
През последните три месеца йената поевтиня с 12% спрямо долара поради значителното разминаване между позициите 
на Фед и Японската централна банка, която не бърза да затяга паричната политика. Въпреки това, при силната нестабилност 
на световните финансови пазари, търсенето на йената като актив убежище й осигурява подкрепа. 
Куръст на японската йена се понижи с 0.58% до 127.935 йени за долар. 
Индексът ICE Dollar, показващ представянето на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.90%, а по-широкият индекс WSJ Dollar Index, в 
който са включени 16 валути, нарасна с 0.21%. 
Обменният курс на еврото към долара се понижи с 0.41% до 1.0602 долара спрямо 1.0638 долара при затварянето на 
пазара във вторник, което е най-ниското ниво от април 2017 г., повлияно от опасенията за растежа и рисковете, свързани 
с енергийните доставки от Русия. Русия спря газовите потоци към Полша и България и заяви, че те ще останат прекъснати, 
докато страните не се съгласят да плащат в рубли. Освен това, последните данни показаха, че потребителските нагласи в 
Германия са се сринали до рекордно ниско ниво. Рисковите нагласи остават помрачени от войната в Украйна, нарастващата 
инфлация и затягането на мерките на централните банки, което може да се изрази в забавяне на глобалния растеж. 
Британският паунд също се обезцени с 0.18% до 1.2561 долара спрямо 1.2574 долара в края на търговията във вторник, 
което е най-ниската стойност от септември 2020 г. насам, повлиян от лошите икономически данни и по-слабите очаквания 
на Английската централна банка. През март обемът на британските продажби на дребно се срина с 1.4% спрямо 
предходния месец, което е много по-лошо от пазарните очаквания за спад от 0.3%. Освен това, данните за PMI 
сигнализираха за значително охлаждане на темпа на икономическия растеж в Обединеното кралство през април, като 
доставчиците на услуги изпитаха значителна загуба на инерция, а производителите бяха изправени пред насрещен вятър 
в поръчките от нарастващите производствени такси. 
На различни позиции се намират азиатските съменници – австралийският долар се повиши с 0.18% до 0.7153 щатски 
долара, докато новозеландският долар спадна с 0.10% до 0.6569 щатски долара. Инвеститорите следят влошаването на 
ситуацията с Covid в най-големия вносител Китай на австралийски и новозеландски стоки, след като властите в Пекин 
разшириха тестовете за вируса в по-голямата част на града, което породи опасения за блокиране на столицата. Резервната 
банка на Нова Зеландия също се разглежда от анализатори като изоставаща в затягането на паричната политика, дори след 
като през април повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 1.5%. 
 
Мениджър 
 
√ Ръстът на депозитите на домакинствата се забави през март 
Банковите депозити и кредити на домакинствата продължават да растат през март, въпреки че се забелязва леко забавяне 
на темпа. Депозитите на неправителствения сектор са 105,062 млрд. лв. (71,6 на сто от БВП), като годишното им 
увеличение е с 9,8%, съобщава Българската народна банка. 
Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са почти 34 млрд. лв. (23,1 на сто от БВП). В сравнение със същия 
месец на 2021 г. те се увеличават с 13,3%, след повишението с 10,1 на сто през февруари. Депозитите на финансовите 
предприятия също нарастват с рекордните 47,4 % на годишна база през март и достигат до 4,196 млрд. лв. (2,9 на сто от 
БВП), като предходния месец те отбелязаха покачване с 16,8 на сто.  
Депозитите на домакинствата са малко над 66,9 млрд. лв. и представляват 45,6 на сто от БВП в края на март 2022 г. Те се 
увеличават с 6,5 на сто спрямо същия месец на 2021 г. след ръст от 7,3 на сто през предходния месец тази година. 
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В края на март 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са близо 73,4 млрд. лв. (50 на сто от БВП) спрямо 72,275 
млрд. лв. към февруари 2022 г. (49,2 на сто от БВП). През март 2022 г. те се увеличават с 10,7 на сто спрямо година по-рано. 
 

 
 
Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,9 на сто на годишна база и в края на март достигат близо 38,6 
млрд. лв. (26,3 на сто от БВП). 
Кредитите за домакинствата са над 29,7 млрд. лв. (20,3 на сто от БВП). Спрямо март 2021 г. те се увеличават с 14,1 на сто, 
след като нараснаха с 13,8% месец по-рано.  
В края на март 2022 г. жилищните кредити възлизат на близо 14,5 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,3 на сто, 
спрямо ръст от 18,2% през февруари тази година. Потребителските кредити са малко над 13,7 млрд. лв. и се увеличават с 
11,7 на сто спрямо година по-рано.  
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5 млрд. лв. (3,4 на сто от БВП) в отчетения период. Спрямо 
миналата година те се увеличават с 13,4 на сто.   
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√ Кога ще потече газ по интерконектора с Гърция? 
92% е готово строителството на българо-гръцката връзка от Комотини до Стара Загора. Става въпрос за 182 км, от които 31 
км на гръцка територия и 151 км на българска територия. Изпълнителят е поел ангажимент интерконекторът физически да 
е готов до края на юни, от юли започват тестове с газ. Компанията прави всичко възможно да е готова за отоплителния 
сезон, което е не по-късно от октомври. Това заяви в ефира на БНТ изпълнителният директор на проектната компания ICGB 
от българска страна Теодора Георгиева. 
Проектът е съвместен е се развива от компанията на територията на двете държави, представлява се от двама 
изпълнителни директори и двама акционери - 50% от БЕХ, чийто принципал е Министерство на енергетиката и 50% от 
"Посейдон", зад които са гръцката алтернатива на "Булгаргаз" и италианската. 
"И на двете територии има остатъчни работи, но има и голям напредък. Линейната част на газопровода е готова и на двете 
територии, тръбите са положени и обратно засипани, направена е хидроатестация. Това, което забави проекта е, освен 
коронавируса и закъснението във веригата доставки на наземните съоръжения, 8 броя кранови възли, които дойдоха в 
края на февруари. Но те вече са тествани. Остава хидротестване на газоизмервателната станция в Стара Загора и тази в 
Комотини", каза Георгиева. 
Тя заяви, че са имали ограничения в бюджета и гръцката компания строител "Авекс" са дали подходящ бюджет. "Не сме 
максимално доволни, защото очаквахме по-бързо да приключат. Много усилия и енергия ни коства това да ги накараме 
да работят по-бързо. Но има надежда, вече сме на финалната права, има сериозна подкрепа и натиск", каза Георгиева. 
По думите й, строителят дължи неустойки за това забавяне. От 1 януари са начислени неустойки в размер на около 90 000 
евро на ден, но не повече от 10% от стойността на контракта, който е 145 млн, като те биха се начислили до средата на юни. 
"50% от капацитета на проекта е резервиран. Като, освен 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан, има и резервации на други 
търговци, които за първи път стъпват на българския пазар. Има изключителни шансове този терминал да запълни не само 
капацитета от 3 млрд, но да бъде ъпгрейднат до 5 млрд. с помощта на компресорна станция. Този газопровод има 
потенциали не само за България, но защо не и за внос към Украйна, към Западните Балкани", допълни изпълнителният 
директор на ICGB от българска страна.  
 
√ Ръст на борсите в Европа въпреки опасенията за доставките на руски газ 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в сряда, но ръстът бе ограничен от новината, че руският енергиен 
гигант „Газпром“ спира доставките на газ за България и Полша, както и от сривът на германските потребителски нагласи, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,51 пункта, или 0,57%, до 443,61 пункта. Немският показател DAX се 
повиши със 51,9 пункта, или 0,38%, до 13 808,3 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 44,1 
пункта, или 0,6%, до 7 430,29 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 50,73 пункта, или 0,79%, до 6 465,3 
пункта. 
„Газпром“ спря доставките на газ за България и Полша, тъй като страните не са изпълнили искането за плащане за газа в 
рубли. Това е най-строгият отговор на Кремъл на западните санкции, наложени заради нахлуването на Русия в Украйна. 
„Днес доставките на газ са на преден план. Този ход показва колко бързо Русия може да предприеме действия за 
ограничаване на доставките“, каза Сюзън Стрийтър, старши анализатор по инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
Продължаващият сезон на отчетите също предизвика движения на пазарите, като акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 
6,59%, след като банката предупреди, че конфликтът между Русия и Украйна може да навреди на резултатите й за цялата 
година, въпреки че отчете по-добър от очакваното скок на тримесечната печалба. Германският кредитор заяви, че нетната 
му печалба е достигнала 1,06 млрд. евро през първото тримесечие на годината. Анализаторите очакваха печалба от 1,1 
млрд. евро за периода, сочат данни на Refinitiv 
Цената на книжата на Lloyds Banking Group се повиши с 2,34%, след като най-големият големият британски ипотечен 
кредитор до голяма степен не бе засегнат от влошаващата се криза на разходите за живот в страната. 
Междувременно потребителски нагласи в Германия за месец май се сринаха до историческо дъно на фона на 
увеличаващите се разходи на домакинствата заради войната в Украйна. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за май 2022 г.) се понижи до минус 26,5 пункта. 
През април индексът бе на ниво от минус 15,7 пункта. 
Опасенията около забавянето на икономическия растеж, инфлацията и събитията в Украйна, съчетани с перспективата за 
агресивно затягане на паричната политика от страна на големите централни банки, намаляха апетита за риск, като индексът 
STOXX 600 е на път да приключи април с 3% спад. 
Сериозен спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се понижиха рязко във вторник, след като инвеститорите прибягнаха до разпродажба на 
активи на фона на опасенията от забавяне на икономическия растеж, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jone отчете спад от 809,28 пункта, или 2,38%, до 33 240,18 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи със 120,92 пункта, или 2,81%, до 4 175,2 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq записа спад от 514,11 пункта, или 3,95%, до 12 490,884 пункта, достигайки най-ниското си ниво от 52 
седмици. Индексът вече е дълбоко в меча територия – на 23% под последния си връх. 
От началото на април S&P 500 се е понижил със 7,8%, Nasdaq – с 12,2% и Dow – с 4,2%. 
Технологичните акции поведоха спада във вторник, тъй като инвеститорите не дочакаха резултатите за първото 
тримесечие на Microsoft и Alphabet, които бяха публикувани след края на търговията, страхувайки се от нови разочароващи 
отчети като този на Netflix. 
Акциите на Microsoft и Alphabet поевтиняха с 3,74% и 3,59%, въпреки че тези на производителя на Windows напреднаха с 
5,16% в следборсовата търговия на фона на добрия финансов отчет на компанията. Цените на книжата на Meta, Amazon и 

https://bntnews.bg/news/koga-shte-poteche-gaz-po-interkonektora-s-garciya-1192987news.html
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Apple се понижиха с 3,23%, 4,58% и 3,73%, като трите фирми ще представят отчетите си за последното тримесечие по-късно 
тази седмица. 
Акциите на Netflix поевтиняха с 5,48%, достигайки нов многогодишно дъно. Миналата седмица книжата на компанията се 
сринаха с 35% за един ден след изненадващ отлив на абонати през първото тримесечие. 
Междувременно притесненията относно състоянието на глобалната икономика растат, особено на фона на новия скок на 
броя на заразените с COVID-19 в Китай и продължаващата война в Уркайна. 
„Има много опасения за икономическия растеж“, каза Питър Буквар, главен инвестиционен директор в Bleakley Advisory 
Group. „Китай е голям клиент на технологиите в САЩ. ... Полупроводниковата индустрия прави много бизнес там. Но това 
също е свързано и с растежа тук“, добави той. 
Tesla, която има фабрика в Шанхай и счита Китай като основен пазар за своите електрически превозни средства, записа 
най-големи загуби в рамките на Nasdaq Composite. Акциите на компанията поевтиняха с 12,18%, като те бяха подложени 
на натиск и от опитите на главният й изпълнителен директор Илон Мъск да финализира сделката за придобиването на 
Twitter за 44 млрд. долара 
Сред другите големи губещи бяха производителите на чипове, като акциите на Nvidia и AMD поевтиняха съответно с 5,60% 
и 6,10%. 
Цикличните акции, обвързани с икономическия растеж, също записаха понижения във вторник. Цената на книжата на 
компонента на Dow - 3M се понижи с 2,95%, въпреки по-добрите от очакваното финансови резултати на компанията за 
последното тримесечие. 
Акциите на индустриалните гиганти General Electric и Boeing поевтиняха с 10,34% и 5,04%. 
Банковите акции също преминаха през турбулентна сесия, след като доходността по 10-годишните американски държавни 
ценни книжа падна под 2,8%. Цените на книжата на Wells Fargo и Bank of America се понижиха с 2,75% и 2,25%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, като показателите в 
Китай се възстановиха след няколко дни на понижения, предаде Си Ен би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 71,86 пункта, или 2,49%, до 2 958,28 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 69,11 пункта, или 3,94%, до 1 821,39 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 11,65 пункта, или 0,06%, до 19 946,36 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като стана ясно, че печалбата на китайските промишлени фирми е нараснала с 8,5% на 
годишна база през първото тримесечие. 
„Всъщност съм доста впечатлен от това как промишленото производство и печалбата са се запазили в Китай и смятам, че 
въздействието на COVID-19 няма да е толкова голямо, колкото някои анализатори очакват", каза Дейвид Чао от Invesco. 
„Мисля, че правителството ще направи всичко възможно да стабилизира растежа и да го подкрепи“, добави той. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 313,48 пункта, или 1,17%, до 26 386,63 пункта., като 
акциите на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 0,25%, a тези на производителя на промишлени роботи Funac 
– с 5,72%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 29,25 пункта, или 1,1%, до 2 639,06 пункта. Цената на книжата на 
Samsung Electronics се понижи с 1,66%. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 56,8 пункта, или 0,78%, до 7 261,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 10,22 пункта, или 1,62%, до 620,05 пункта. BGBX40 се понижи с 2,20 пункта, или 1,50%, до 144,83 пункта. 
BGTR30 изтри 12,58 пункта от стойността си, или 1,70%, достигайки ниво от 725,58 пункта. BGREIT се понижи с 1,13 пункта, 
или 0,63%, до 178,91 пункта. 
 
√ Асоциацията на германските индустриално-търговски камари отчита срив на немския износ за Русия 
Германският износ за Русия е намалял драстично в резултат на войната в Украйна и западните санкции. Напоследък се 
наблюдава и спад в износа за Китай и Великобритания; в същото време доставките на стоки за САЩ се увеличават с 
двуцифрени стойности, съобщиха от Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK), цитирани в 
бюлетина на Германо-българската индустриално-търговска камара Bulgarien Aktuell, получен в БТА. 
Както съобщава Федералната статистическа служба, Германия е изнесла за Руската федерация стоки на стойност 1,1 млрд. 
евро през март, което означава спад от 57,5 на сто в сравнение със същия месец на миналата година. Така през март 2022 
г. Русия се нарежда едва на 12-о място сред най-важните страни за германския износ извън ЕС. През февруари 2022 г. Русия 
все още е била на 5-о място. 
Общият износ за трети страни нараства в сравнение с 2021 г. 
Като цяло германските компании са изнесли стоки на стойност 52,8 млрд. евро в трети страни, тоест страни извън ЕС, след 
календарно и сезонно изглаждане. Това е със 7,2 на сто по-малко в сравнение с февруари 2022 г. В сравнение с март 2021 
г. обаче има увеличение от 3,2 на сто. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опасенията за търсенето в Китай 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, тъй като инвеститорите подходиха предпазливо на фона 
на намаляващото търсене на гориво в Китай поради ограниченията срещу разпространението на COVID-19, предаде 
Ройтерс. 
Към 9:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,85 долара, или 0,81%, до 104,5 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,78 долара, или 0,76%, до 101,2 долара за барел. 
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И двата бенчмарка се повишиха с над 30 цента в предходната си сесия на фона на опасенията за ограничени доставки в 
световен мащаб и намаляването на запасите от дестилати и бензин в САЩ 
Администрацията за енергийната информация на САЩ заяви, че запасите от суров петрол на страната са се повишили с 
едва 692 хил. барела миналата седмица, което е под очакванията, докато запасите от дестилати, които включват гориво за 
отопление и дизел, са се понижили до най-ниското си ниво от май 2008 г. насам. 
Китайската столица Пекин затвори някои обществени места и засили проверките в други, докато по-голямата част от 22-те 
милиона жители на града се включиха в масово тестване за COVID-19, насочени към предотвратяване на локдаун, подобен 
на този в Шанхай. 
„Локдауните в Китай остават основният противник на повишаването на цените“, коментира Стивън Инс от SPI Asset 
Management. 
Най-голямата петролна рафинерия в Азия - Sinopec Corp очаква търсенето на рафинирани петролни продукти в Китай да се 
възстанови през второто тримесечие, тъй като огнища на COVID-19 в страната постепенно биват поставяни под контрол. 
Анализаторите също така посочиха, че забавянето на глобалния растеж поради по-високите цени на суровините и 
ескалацията на конфликта между Русия и Украйна може допълнително да изостри опасенията за търсенето на петрол. 
Глобалната икономика ще се разраства по-бавно, отколкото се предвиждаше преди три месеца, според проучвания на 
Ройтерс сред над 500 икономисти. 
Средните прогнози за глобален растеж, събрани в проучванията на Ройтерс този месец за над 45 икономики, бяха 
понижени до 3,5% за тази година и 3,4% за 2023 г. В проучването от януари прогнозите бяха за ръст от 4,3% през тази и 
3,6% през следващата година. 
За сравнение, прогнозата на Международния валутен фонд е за ръст на световната икономика от 3,6% и през двете години. 
 
√ Кои държави предлагат предимства на "дигиталните номади" 
Работата от разстояние доведе до появата на нов тип работници: т.нар. "дигитални номади". Това са професионалисти, 
които с компютър и Wi-Fi връзка наблизо могат да работят от всяка точка на света. Предвид това много държави се опитват 
да привлекат тези професионалисти, понеже за тях това може да означава и приходи, пише eleconomista.es.  
Италия е последната държава, която обяви, че ще издава визи на дигиталните номади, позволяващи на хора нерезиденти 
да работят дистанционно в страната цяла година. Законът, одобрен на 28 март, цели да насърчи отдалечените работници, 
които не пребивават в Европейския съюз, да живеят и една година в Италия. Визата обаче е предназначена за "високо 
квалифицирани" кадри, въпреки че правителството все още не е дефинирало ясно какво точно има предвид "високо 
квалифицирани" и дали ще има изискване за минимален доход за кандидатите. 
Хърватия започна да приема дигитални номади през януари 2021 г. Кандидатстването за живеене в балканската страна 
обаче не е съвсем лесно. Работниците от разстояние трябва да покажат, че имат достатъчно пари, за да се издържат по 
време на престоя си, с доход от 2200 евро на месец или спестявания от около 25 000 евро за цялата година. Временният 
престой за отдалечените работници се предоставя за максимум една година и не може да бъде удължен, става ясно от 
сайта на правителството. Желаещите обаче могат да кандидатстват отново шест месеца след изтичане на предишния 
престой. 
Хора от всякакви националности могат да кандидатстват за новата програма за отдалечена работа на Дубай, при условие 
че печелят еквивалента на 5000 долара на месец. Таксата за кандидатстване е 287 долара. Работниците могат да напускат 
и да влизат отново страната по желание, но престоят им може да бъде отменен, ако пътниците напуснат Дубай за шест 
месеца. 
Работата от Бахамите може да бъде мечта за мнозина, сега може би по-достъпна благодарение на престоя с разширен 
достъп. Новото 12-месечно разрешение за пребиваване, наречено BEATS, позволява на отдалечени работници и студенти 
да живеят и да се движат между 16 различни острова на Бахамските острови, включително Андрос, Ексума, Елеутера и 
Парадайз Айлънд. Хората, които искат да работят от разстояние трябва да имат здравно осигуряване и годишен доход от 
най-малко 70 000 долара. Таксата за кандидатстване също е 500 долара. 
Естония е пионер в предоставянето на възможности за привличане на чуждестранни дигитални работници много преди 
избухването на COVID-19. От август 2020 г. отдалечените работници, които отговарят на необходимите изисквания, могат 
да кандидатстват за възможността да живеят до една година в Естония и да могат да работят легално чрез програма, 
добавена към вече добре познатата им e-резиденция. Визата за дигиталните номади изисква, разбира се, или да имате 
стабилен договор за работа от разстояние, или да демонстрирате месечен доход преди данъци от около 3500 евро. 
Испания също планира да въведе улеснения за тази група работници в обявения Закон за стартъпите. Целта на 
изпълнителната власт е да адаптира бизнес екосистемата и да благоприятства набирането на работници в нововъзникващи 
сектори и компании като се осигури необходимата гъвкавост на специалната работна среда. Една от точките, включени в 
този нов закон, е специална виза, която да благоприятства цифровите номади в Испания. Този тип виза е насочена към 
хората, които работят в Испания за чуждестранна компания, включително в аудиовизуалната сфера.  
 
√ Войната наложи нова парадигма в земеделската политика 
Глобалните пазари не могат да пренебрегнат въздействието от загубата на селскостопански доставки от Украйна и Русия и 
европейските власти добре осъзнават това. Въпреки че е малко вероятно Германия да изпита недостиг на пшеница и други 
основни зърнени култури, нарастващите цени на основните храни ще ударят домакинствата – за това пише в статията си 
4LIBERTY Максимилиан Райнхард , политически съветник по икономика и устойчивост Liberales Institut - мозъчният тръст 
на Фондация за свобода на Фридрих Науман.   
Двете воюващи страни са водещи износители на селскостопански продукти. Нахлуването на Русия в Украйна принуди 
глобалните потоци на хранителни продукти се адаптират към новата геополитическа обстановка. Доставките от Русия бяха 
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преустановени, отчасти заради санкциите, отчасти защото страната наложи забрана за износ на зърно за световния пазар. 
Освен това западните санкции попречиха и износа на торове. 
Инфраструктурата на Украйна е сериозно засегната от войната. Недостигът на семена, торове и гориво налага 
допълнителни ограничения върху производството. В резултат на това е малко вероятно страната да запази обичайния си 
износ. 
В допълнение към това, нахлуването на Русия – в нарушение на международното право – създаде масово движение на 
бежанци, докато всички годни за военна служба украински мъже са мобилизирани да защитават страната си, което доведе 
до остър недостиг на земеделска работна ръка. Което означава, че зърнохранилищата няма да бъдат презаредени в края 
на лятото. Следователно кумулативно селскостопанският износ от двете воюващи страни вероятно ще бъде много по-нисък 
от обичайното, както тази, така и следващата година . Това ще намали предлагането на пшеница и ечемик на световните 
пазари. 
 

 
 
Европейските животновъди разчитат на царевицата за храна за животни, която обикновено идва от Украйна – около 20%, 
и от Русия. Загубата на този внос доведе до пик на цените за всички времена на европейските борси в началото на 
инвазията. Увеличението на разходите за фураж ще доведе до повишаване на цените на животинските продукти . 
Потребителите вече започват да усещат натиска. 
Има известна несигурност как ще се развиват търговските потоци между ЕС и Киев, включително на селскостопански 
продукти. Затова европейската селскостопанска политика ще трябва да отговори на новите предизвикателства в тази 
несигурна и бързо променяща се среда. 
Някои политически отговори вече са на дневен ред. Например европейските власти за първи път обсъждат създаването на 
кризисен резерв. Това ще осигури на държавите-членки допълнителен бюджет от 472 млн. евро за подкрепа на фермерите 
по време на криза – суша или друга извънредна ситуация. 
Фондът ще се захранва от резерви от земеделския бюджет за предходната година и следователно не създава 
допълнителна тежест. Предложението е с допълнителните средства да се намали неблагоприятния ефект от поскъпването 
на фуражите, торовете и горивата. Освен това ще бъде позволено на правителствата да предоставят форми на извънредна 
финансова подкрепа на своите фермери. 
В същото време новата ситуация дава стимул за фундаментална модернизация на селскостопанския сектор. Технологии 
като базирано на дронове торене, модерни семена и автоматизирани машини биха направили по-ефективно европейското 
селско стопанство в бъдеще, предвид нарастващото население на света и като отговор на изменението на климата. 
По този начин бъдещите реколти биха могли да бъдат по-големи и да помогнат за смекчаване на тесните места в 
доставките в други части на света . Остава да се надяваме, че допълнителните средства ще бъдат използвани – поне 
частично – за инвестиции в подобни технологии, ориентирани към бъдещето. 
В същото време ЕК обмисля подкрепа за украинските фермери с дизелово гориво и семена за прибиране на оцелялата 
реколта. В страните-членки на ЕС е вероятно обработваемата земя, нарочно оставена под угар, да бъде освободена. Как 
точно ще стане това на този етап не е ясно, но е възможно тези площи – предназначени като екологична приоритетна земя 
– да се използват за отглеждане на фуражни и протеинови растения.  По същество връщането им в употреба ще удължи 
упадъка на биологичното разнообразие в Европа, но пък от друга страна е по-важно да се поддържа продоволствената 
сигурност на Европа. 
Докато европейските пазари на храни са до голяма степен самодостатъчни и суверенни, същото не важи за много страни 
от глобалния юг. Някои северноафрикански и азиатски държави, исторически големи купувачи на украинска 
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селскостопанска продукция, сега са изложени на риск от остър недостиг на храна. Народът на Украйна е изправен пред 
същия риск. Това означава, че глобалната солидарност е морален императив. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Докъде стигна изграждането на газовата връзка с Гърция и кога се очаква да заработи? В студиото - директорът на 
компанията изпълнител Теодора Георгиева 

- Какви са алтернативите за бъдещите газови доставки и как управляващите планират да се справят с кризата? Гост 
e депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски 

- За ситуацията с газа и споровете за или против военната помощ за Украйна – коментари на депутатите Жеко 
Станков от ГЕРБ и Мартин Димитров от Демократична България 

- Българската песен за Евровизия 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Какви са сценариите за България след обявеното спиране на доставките от „Газпром”. Очаквайте коментари от 
управляващите и опозицията? 

- Колко ще ни струва спирането на газа и какви ще бъдат последиците за икономиката ни? Разговор с енергийни и 
икономически анализатори. 

- Как кабели за над 25 000 лева изчезнаха от строежа на пловдивския стадион „Христо Ботев”? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 април 2022 г.  
Мадрид. 

- На 28 и 29 април президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Испания по покана на Негово 
Величество крал Фелипе VI. Това е първото посещение на български държавен глава в Испания за последните 23 
години. 

 *** 
София 

- От 10.00 часа ще стартира онлайн събитие организирано от екологично сдружение „За Земята“, WWF България и 
научнопопулярната платформа „Климатека“. То е второ от серия събития за журналисти, които са посветени на 
Европейска зелена сделка, Националния план за възстановяване и устойчивост и други. Събитието ще се проведе 
онлайн, в рамките на 90 минути, като лекторите ще представят данни, коментари и анализи и след всяка тема е 
предвидено време за дискусия и всеки един от вас ще може да зададе въпроси си. 

- От 10.00 часа в парк "Заимов" до Театър "София" Българско дружество за защита на птиците ще проведе на открит 
урок за разпознаване на птици. Урокът е част от кампанията "Ние броим врабчетата" и ще представи по достъпен 
и популярен начин как участниците да разпознаят отделните видове врабчета, да ги преброят и да регистрират 
резултатите си на vrabcheta.bg. 

- От 10.00 часа министърът на образованието и науката акад. Николай Денков ще открие учебен автоцентър 
„Макгахан“ и „Водородно училище за зелено бъдеще“ в професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ в 
столицата. Гост на събитието ще бъде и вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда 
и водите Борислав Сандов. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на новоучредената политическа партия 
„Развитие“, на която ще бъде представена новата политическа формация. 

- От 10.30 до 12.00 часа в залата на Театър-лаборатория „Алма алтер“ Софийски университет „Свети Климент 
Охридски“ Национална мрежа за децата представя своя годишен доклад „Бележник 2022: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?" 

- От 11.00 часа в Културен Център Г8 в София ще се проведе дискусия със заглавие "Женски труд и миграция в 
условия на кризи", организирана от сдружение ЛевФем. Събитието, случващо се в навечерието на 
Международния ден на труда и работническата солидарност 1 май, ще разгледа условията на труд на работнички 
мигрантки в България, особено в контекста на настоящата бежанска вълна, породена от войната в Украйна. 
Техните ситуации ще бъдат обвързани и с условията на труд на български мигрантки в чужбина. Дискусията цели 
да задълбочи общественото разбиране по теми като трудова експлоатация, полови неравенства и антимигрантски 
настроения. 

- От 11.30 часа Центърът и Фондация „Фридрих Еберт“ ще бъдат домакини на кръгла маса на тема „Политиките за 
нисковъглероден преход на българската енергетика“, която ще се проведе в Балната зала на хотел 
„Интерконтинентал“. 

- От 12.00 часа КНСБ по традиция ще отбележи Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови 
злополуки и професионални болести работници. В 12.00 часа ще се състои поднасяне на венци и цветя на 
паметната плоча пред сградата на КНСБ в София. В 12.40 часа ще започне пресконференция в зала "Европа", етаж 
2, и ще бъдат връчени наградите "Прометея" (годишните награди, с които КНСБ отличава работодателите, 
постигнали добри резултати за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд). 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Първи празник на накита в с. Петрич, 
община Златица". 
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- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Правителството срещу превозвачите 
- лъжи и истини. Обявяване на нов общонационален протест. Искане на оставки". Участници: АЕБТРИ - Георги 
Петърнейчев; Българско обединение на шофьорите - Христо Радков; Европейски транспортен клъстер - Йоана 
Лалова; Конфедерация на автобусните превозвачи - Магдалена Милтенова; Камара на автобусните превозвачи - 
Васил Пиронков; Камара на автомобилните превозвачи в България - Димитър Димитров; Съюз на международните 
превозвачи - Йордан Арабаджиев. 

- От 13.00 часа ще се проведе пресконференция на ПП АБВ, в централата на партията на улица „Врабча“ 23. 
- От 14.00 часа в Националния дом на науката и техниката, София, ул. Раковски 108 в зала 3 ще се проведе събитие 

в хибридна форма на „Водороден форум 2022“, на тема: „Електромобилност и водородни технологии“. 
- Oт 18:30 часа в Националния политехнически музей ще се проведе тематична вечер, посветена на големия 

български художник Никола Танев. 
- В дните 28 и 29 април от 11.00 часа 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. 

- От 19:00 часа в подкуполното пространство на Ларгото за премиера на книгата “Някъде все още има слънце”. 
Събитието се провежда съвместно с организация на евреите в България „Шалом“. 

- От 20.00 часа в кино Одеон - бул. „Патриарх Евтимий 1“ ще се проведе Ден на Унгарския филм: Времето спира.  
*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград ще се проведе пресконференция на Радослав 
Тасков-председател на Общински съвет Благоевград. 

- От 12.15 часа в зала „22 септември“ в община Благоевград кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде 
пресконференция по актуални теми, свързани с града. 

- От 18.00 часа в Библиоклуба на РБ „Д. Талев“ ще бъде представена нова книга "Съвременни мотивационни 
техники в мениджмънта" от проф. д-р Валентин Василев.  

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Гранд хотел и СПА "Приморец" . проекта “Капитал Градове” ще проведе Среща на бизнеса в Бургас 
и региона. 

*** 
Варна. 

- От 9.30 часа Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира Международна конференция, която ще разгледа 
традициите в производството на селскостопански храни и продукти на 5 черноморски страни и съответно, ще 
обсъди потенциала им за осигуряване на местен и регионален подем. Форумът ще се проведе на 28 април 
(четвъртък) в конферентната зала на ВУМ (гр. Варна, ул. Оборище 13А, ет. 4. 

- От 11.00 часа в Юнашки салон –Варна, бул. “Христо Ботев”1, ще се проведе пролетна трудова борса, която ще 
открие Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика в присъствието на Благомир Коцев, областен 
управител на Варна. 

- От 17.00 часа ще се проведе следвеликденско почистване в района около православния храм „Света Петка“ във 
Варна, ул. „Г. С. Раковски“ 36, както и всички пространства пред офиси, заведения и магазини наоколо. Това е 
третата акция на инициативата „Предай нататък!“ от проекта „Граждани на квартала“ на независимото сдружение 
„Български експерти за регионално развитие“.  

*** 
Видин. 

- От 11:00 ч. в залата на Общински съвет - Видин ще се проведат обществени обсъждания на Проект на Общинска 
стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин (2022 - 2024); Проект на годишен план на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2022 година; Проект на 
Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.; Проект на годишна програма за развитието на туризма на 
територията на Община Видин за 2022 година. 

- От 13.00 часа ще бъде проведена Пресконференция в началото на ІI-ри етап от изпълнението на проект: № 
BG16M1OP002-5.003-0007 "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  

*** 
Габрово. 

- От 9.00 до 16.00 часа Регионалният съвет на КНСБ – Габрово и Дирекция „Инспекция по труда” със седалище 
Габрово ще проведат, съвместна открита приемна за здравословните и безопасни условията на труд в региона. 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 до 16.00 часа на площад „Свобода“ в Добрич ще се проведе Панорама на средните училища. 
*** 
Пловдив. 

- От 14.00 часа, пред централния портал на Либхер се организира синдикален протест, в знак на солидарност с 
работниците, дръзнали да потърсят правата си и да поискат увеличение на работните си заплати. 
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- От 17.30 часа в Народна библиотека "Иван Вазов" ще се проведе литературно четене и изложба към проекта "Да 
се чуем". 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в Регионален исторически музей – Русе, в зала „Княз Александър I“ археологът Светлана Великова 
ще представи резултатите от теренните проучвания на Средновековен град Червен, осъществени през изминалата 
2021 година.  

*** 
Сандански. 

- От 20.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще отбележи заедно с жителите и гостите на Сандански празника 
на града.  

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа в зала „Графити“ в Хотел „Национал Палас“ ще се състои официалното откриване на Националната 
среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране от българските общини. На него ще присъстват 
ресорните зам.-кметове Камен Костов и Стоян Марков.  

*** 
Стара Загора. 

- В парк „Пети октомври“ ще се проведе Общинския кръг на Националното ученическо състезание „Защита при 
бедствия, пожари и извънредни ситуации“ в Стара Загора. Ученици от VI и VII клас ще премерят сили в два кръга. 

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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