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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Руски газ поне до 2027 г., но вече ще го купуваме по-скъп от други страни 
"С тези плащания с рубли се спекулира и от двете страни", заяви председателят на АИКБ Васил Велев 
Енергиен шок - какво искат работодателите от държавата? 
"Европейският съюз употребява 40% руски газ. Тези проценти не могат да бъдат заменени, защото няма такъв газ в света, 
който може да се пренасрочи. И второ, защото няма инфраструктура, по която може да влезе - терминалите, танкерите, 
газопроводите", каза председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му Европейската комисия смята към 2027 година да може да нулира тези 40%. 
"Това е оптимистичната прогноза. Дотогава руски газ ще се потребява, освен ако не искаме да се върнем десетки 
години назад, да си закрием индустрията, да се срине жизненото равнище, много безработни. Ако всички страни 
решат, че се отказват от руски газ, ще има рязък спад в Европа на икономиките", категоричен е Велев. 
Той смята, че политиците в Европа това не могат да си го позволят, защото ще бъдат сменени. 
"Европа ще продължи да купува руски газ, за да запълни тези намаляващи във времето 40%. Ще стане така, че ние ще 
купуваме пак руски газ, но по-скъп от други страни, вместо да го купуваме директно по съществуващ договор. С 
тези плащания с рубли се спекулира и от двете страни. Плащането е във валутата, която е договорена, просто се плаща в 
друга банка", допълни председателят на АИКБ в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Васил Велев поясни, че рублите не могат да бъдат блокирани. 
"Доларите са по кореспондентски сметки в САЩ и могат да бъдат блокирани. Другите европейски страни ще плащат в 
"Газпромбанк" във валутата, която е по договор. Те заради това казват, че не плащат в рубли. Тази хипотеза за общи 
доставки е малко вероятна за сбъдване. Нашият договор изтича в края на годината, но другите страни имат дългосрочни 
договори и то на много по-ниски цени, отколкото са в момента", коментира той. 
От бизнеса настояват служителите да имат сигурност за работата си. 
"Имаме прекрасна възможност да увеличаваме продажбите и заплатите при пренареждане на веригите на доставки, но 
тази несигурност, която идва, стопира тази възможност. Ние не знаем какво ще правим след 2 дни, а какво остава за след 
5 години", добави Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик радио 
 
√ Васил Велев пред Дарик: Ако България не купува руския газ директно от „Газпром”, ще го взима от посредник с 30% 
по-скъпо 
Той допълни, че така българското общество ще губи месечно около 150 млн. лв., които ще изтичат от страната ни 
Ако България не купува руския газ директно от „Газпром”, ще го взима от посредник - от други европейски държави, но с 
30% по-скъпо. 
Това коментира за Дарик радио председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той допълни, че така българското общество ще губи месечно около 150 млн. лв., които ще изтичат от страната ни. 
Велев обясни, че руската схема на плащане за газа не противоречи на санкциите, като уточни, че вече 10 държави са 
разкрили сметки в рубли в „Газпромбанк”. 
По думите му няма драма, защото плащането е по валутата по договор на всяка страна. 
Васил Велев допълни, че целта е продавачът да гарантира, че ще може да се разпорежда с парите срещу стоката си, което 
според него е напълно логично и резонно. 
Той съобщи, че вече има сигнали от членове на Асоциацията за възможно ограничаване на доставките на газ. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
Economic.bg 
 
√ Hинoвa и paбoтoдaтeлитe иcĸaт зaмpaзявaнe нa цeнитe нa гaзa 
Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции нacтoявaт Бългapия дa пpeгoвapя c Pycия, зa дa нe ce плaщaт „гpeшни пapи“ зa 
пocpeдници 
 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/263808-ruski-gaz-pone-do-2027-g-no-veche-shte-go-kupuvame-po-skap-ot-drugi-strani
https://darik.bg/vasil-velev-pred-darik-ako-balgaria-ne-kupuva-ruskia-gaz-direktno-ot-gazprom-ste-go-vzima-ot-posrednik-s-30-po-skapo
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Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции нacтoявaт пpaвитeлcтвoтo дa нaпpaви вcичĸo възмoжнo дa възcтaнoви paзгoвopитe c 
„Гaзпpoм“ и дa ce пoднoвят дocтaвĸитe нa гaз пo нacтoящитe дoгoвopĸи. Дo пocтигaнeтo нa тaзи цeл тe иcĸaт дa ce cлoжи 
тaвaн нa цeнaтa, дa бъдe зaмpaзeнa нa нacтoящитe нивa или ocĸъпявaнeтo зapaди aлтepнaтивнитe дocтaвĸи дa ce пoeмe oт 
дъpжaвaтa. Toвa ĸaзa вицeпpeмиepът Kopнeлия Hинoвa пo вpeмe нa бpифинг c paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции, c ĸoитo тя 
e пpoвeлa cpeщa вчера. 
Cpeщaтa пoмeждy им идвa в oтгoвop нa вoдeщaтa нoвинa тaзи ceдмицa зa cпиpaнeтo нa pycĸия гaз зa Бългapия и Πoлшa. 
Πpитecнeниeтo e, чe тoвa щe пoвeдe цeнaтa нa гaзa oщe нaгope, a тя oт cвoя cтpaнa щe тлacнe дoпълнитeлнo вeчe 
двyцифpeнaтa инфлaция и дoxoдитe. 
Paбoтoдaтeлитe изтъĸвaт, чe нa пpaĸтиĸa в мoмeнтa нямa иcтинcĸa aлтepнaтивa нa pycĸия гaз, a cпиpaнeтo нa дocтaвĸитe 
oт „Гaзпpoм“ ĸъм Бългapия вoди eдинcтвeнo дo нaбaвянe нa cъщoтo тoвa cиньo гopивo, нo чpeз пocpeдници и pecпeĸтивнo 
нa пo-виcoĸи цeни. 
„Зaплaxитe, ĸoитo peгиcтpиpa Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa, зa нac нe ca peлeвaнтни, щoм EK ĸaзвa, чe тoвa (б.p. pycĸaтa 
cxeмa зa плaщaнe нa гaз c eвpo, ĸoнвepтиpaнo cлeд тoвa в pyбли чpeз cпeциaлни cмeтĸи в "Гaзпpoмбaнĸ") нe пpoтивopeчи 
нa caнĸциитe. B пpoтивeн cлyчaй – ниe щe пpoдължим дa пoтpeбявaмe pycĸи гaз, нo дocтaвeн пpeз дpyги изтoчници“, 
пocoчи пpeдceдaтeлят нa Бългapcĸaтa cтoпaнcĸa ĸaмapa Дoбpи Mитpeв. 
Cпopeд пpeдceдaтeля нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия Bacил Beлeв Eвpoпa oщe дългo вpeмe щe 
пoтpeбявa pycĸи гaз. 
Aĸo тoвa e тaĸa, пo-дoбpe дa ce ĸyпyвa oт пpoизвoдитeля, oтĸoлĸoтo пpeз пocpeдници c 30-40% пo-cĸъпo.“ 
Дaли тoвa щe cтaнe чpeз oбщo дoгoвapянe oт EK c „Гaзпpoм”, или ĸaĸтo ocтaнaлитe дъpжaви пpoдължaвaт дa ĸyпyвaт гaз – 
тoвa тpябвa дa peшaт yпpaвлявaщитe, пocoчи тoй. 
Hиe нacтoявaмe дa нe ce плaщaт гpeшни пapи, ĸoитo изтичaт oт бългapcĸoтo oбщecтвo.“ 
Πo-лecният пpoблeм 
Hинoвa и paбoтoдaтeлитe нacтoявaт и зa yдължaвaнe нa ĸoмпeнcaциитe зa eлeĸтpoeнepгия зa нeбитoвитe пoтpeбитeли, 
ĸoитo пo плaн тpябвa дa бъдaт cпpeни в ĸpaя нa aпpил. Идeятa e финaнcиpaнeтo дa бъдe нe oт дъpжaвния бюджeт, a oт 
cвpъxпeчaлбитe, ĸoитo aĸyмyлиpaт вcичĸи пpoизвoдитeли нa eнepгия“, пoдчepтa oщe Дoбpи Mитpeв. 
„Te (eнepгoпpoизвoдитeлитe) гeнepиpaт тaĸивa cвpъxпeчaлби, чe caмo c чacт oт тяx мoжe дa ce peши пpoблeмът“, cмятa 
Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa AИKБ. Πpeдлoжeниeтo нa paбoтoдaтeлитe e ĸoмпeнcaциитe дa зaпoчвaт oт бaзa цeнaтa нa 
миĸca нa eлeĸтpoeнepгиятa, ĸoeтo пo тexни изчиcлeния e oĸoлo 150-160 лв. зa мeгaвaтчac, a paзлиĸaтa дo ceгaшнитe нaд 
185 лв. дa ce пoeмa oт въпpocнaтa cвpъxпeчaлбa нa eнepгoпpoизвoдитeлитe. 
„Цeнaтa нa aтoмнoтo гopивo нe e пpoмeнeнa, тaзи нa вoдaтa cъщo, ĸaĸтo и цeнaтa нa вятъpa и cлънцeтo. Cъщo тaĸa мaлĸa 
чacт oт eнepгиятa ce пpoизвeждa нa бaзa пpиpoдeн гaз. Hямa нyждa зa тoвa oт пapи oт бюджeтa“, ĸaзa Beлeв. 
 
БГНЕС 
 
√ Нинова и работодателите искат подновяване на преговорите за газ и замразяване на цените  
Притеснени сме от спирането на доставките на газ. Целта на срещата с работодателските организации бе да спасим 
българската икономика, да запазим работните места на хората, да вземем мерки, които да не помпат инфлацията. Това 
заяви министърът на икономиката Корнелия Нинова, предаде репортер на БГНЕС. 
Зад нас стоят представители на работодателските организации и фирмите -членки на тези организации, които осигуряват 
86% от БВП и при тях работят 82% от заетите в България. 
Те настояват правителството да направи всичко възможно да възстанови разговорите с Газпром и доставките по договора. 
Предлагаме дотогава, докогато всичко се възстанови, да се сложи таван или да се замразят цените на газа, каквито са сега 
по договора с Газпром. Разликата, оскъпяването, което ще дойде отгоре по алтернативни доставки да се поеме от 
държавата. Да се приеме спешно закон, с който се налага допълнително облагане върху свръхпечалбите на енергийните 
дружества. Да се продължат компенсациите за ток, да се продължат до времето, докогато се решат дългосрочно 
проблемите с нови договори, заяви Нинова. 
В петък ГЕРБ искат извънредно заседание на НС за да се изслуша министърът на енергетиката, финансите и премиерът, и 
да се вземе решение изпращане на оръжие за Украйна. БСП ще внесе предложение за решение на това заседание НС да 
приеме решение, че замразява цените на газа каквито са сега, разликата да се поеме от държавата. Ако за ГЕРБ е най-
важно в момента да изнасяме оръжие за Украйна и да ни вкарат във война, за нас са най-важни българската икономика, 
производство, овладяване на цените, каза още Нинова. 
Основните потребители на природен газ са търговските дружества от сектор енергетика и химия, чието общо потребление 
възлиза на 1 633 млн. куб. м газ. 
Структурата на потребление е следната: енергетика - 39.27%, химия - 37.90%, металургия- 5.04%, строителство -1,64%, 
стъкло и порцелан - 8,11%, други - 8.04%, показва справка на Министерството на икономиката. 
В засегнатите сектори от спиране на подаването на природен газ оперират 25 241 предприятия. В засегнатия сектор са 
заети 246 909 души или 11% от заетите в страната. Оборотът на предприятията е 50 471 233 млн. лева или 17% от общия 
оборот на икономиката, добавят още от министерството. 
Нашата енергетиката генерира свръхпечалби и само с част от тях могат да бъдат компенсирани всички потребители на 
свободния пазар, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
За това говорим за компенсации, които да започват от фаза цената на микса на електроенергията, КЕВР може да я сметне. 
Това е от порядъка на 150-160 лева за мегаватчас, това е цената на микса при условията, които са днес в България, добави 
Велев. Цената на атомното гориво не е променена, цената на вятъра и Слънцето също, малка чат от енергията се 
произвежда на база природен газ. Няма нужда за това от пари от бюджета. 
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Стана ясно, че Европа ще потребява дълго време още руски газ и ако това е така по-добре да се купува от производителя, 
отколкото през посредници с 30-40 % по-скъпо. Дали това ще стане чрез общо договаряне от ЕК с Газпром или ще стане 
както останалите държави продължават да купуват газ, са варианти, които управляващите да си изберат, добави Велев. 
Ние настояваме да не се плащат грешни пари, които изтичат от българското общество, каза още Велев. 
Няма как при растящи цени на енергия и газ, ние да очакваме, че ще има запазване на работни места, да очакваме, че 
няма да има двуцифрена инфлация и няма това как да не се отрази на обществото, каза от своя страна председателят на 
КРИБ Кирил Домусчиев. 
Тези мерки са работещи, дават възможност бизнесът това, което ще плати по фактури за май, юни и юли, частично да бъде 
компенсиран и да бъде конкурентоспособен, за да продължи да работи, добави Домусчиев. Очакваме покана от 
премиера, министъра на финансите и енергетиката, да проведем разговори и да се види правим ли нещо или не правим. 
Нашите членове не знаят какво да правят, дали да произвеждат, дали да подписват договори. Ако искаме да запазим 
държавата си, трябва да вземем спешни мерки. Протестите са крайна мярка и е добре да не се стига до там, каза още 
Кирил Домусчиев. 
 
19 минути 
 
√ Васил Велев: Спирането на газа е пагубно за химията, металургията и машиностроенето 
Спирането на доставките от "Газпром" в най-добрия случай означава много по-високи цени, което е пагубно за химията, 
металургията и стъклопроизводството. 
Това ще се отрази много лошо и на най-експортно ориентирания ни бранш, който дава най-много принос за българския 
експорт - машиностроенето, защото редица технологични процеси са на газ", предупреди председателят на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"По веригата ще бъдат засегнати всички", каза още той. 
По думите му въпросът не е да изчисляваме щетите, а да ги предотвратяваме. 
"Имахме един месец време да осмислим и да се подготвим за новия начин на плащане, който "Газпром" основателно 
поиска от нас. Основателно, защото правото днес няма никакво значение - може да се блокират активи на държави, на 
корпорации, върховенството на правото вече не означава нищо", коментира Велев. 
Според него лесното решение в създалата се ситуация е да се открие наша сметка в рубли и в "Газпромбанк". "Това ни 
дава време да се пренастроим. Не можем от днес за утре да променим нещата", посочи той. 
  
Faktor.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът решава кога да започне протести 
"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 все още не се е състояла. Ако схемата за 
компенсации не бъде продължена, ще протестираме с искане за оставка на правителството. Днес се събираме да уточним 
кога ще се проведат демонстрациите". Това заяви Васил Велев от АИКБ в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. 
Той коментира и спирането на доставките 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 е 
това? Явно на някой, който ще получи комисионна", коментира Велев. 
Според него бизнесът е неспокоен, няма предвидимост, управлява се некомпетентно. "Няма как при увеличение на 
суровината природен газ, да няма ръст и при крайния продукт. "40% от потреблението на газ в ЕС е от Русия. Те не могат 
да бъдат заменени, няма инфраструктура. И в следващите години ЕС ще потребява руски газ", коментира още Велев.  
Макроикономистът Евгений Кънев пък смята, че има много възможности за развитие след спирането на доставките. 
"Причината България и Полша да са първи е, че имат плащания най-напред. Любопитно е да видим какво ще се случи с 
другите страни. Парите от газ и нефт 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.  
 
Информациона агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: Няма проблем да плащаме по руската схема за газа, но някой ламти за комисионни 
Днес решаваме кога започват протестите заради спряната компенсация за тока, ще искаме оставка на 
правителството, каза председателят на АИКБ 
"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. 
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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. 
 
АИКБ 
 
√ ПРЕДСТОЯЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД НА СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ДОГОВОР 
И РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ КОРПОРАТИВНИ ДОГОВОРИ (CPPA) 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сред партньорските организации, а зам. председателят на УС 
на Асоциацията Румен Радев ще бъде един от лекторите в предстоящата конференция RE-Source Southeast 2022. Тя ще се 
проведе на 31.05 и 01.06.2022 г. в София Тех Парк (форум „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско шосе“ 111). Организаторите 
я определят като „основното събитие в Югоизточна Европа, посветено на възобновяемите корпоративни източници, което 
обединява промишлени и корпоративни потребители, разработчици на проекти, търговци на електроенергия и 
производители на енергия от възобновяеми източници“. 
В рамките на конференцията, Европейската федерация на енергийните търговци (EFET) ще представи за първи път 
българския превод на Стандартизирания договор и ръководство за възобновяеми корпоративни договори (cPPA). По 
време на семинара участниците ще могат да научат от водещите експерти на EFET: 

▪ Какви са ползите от възобновяемите PPA; 
▪ Предимствата на стандартизирания договор; 
▪ Основни характеристики на стандарта EFET за възобновяеми PPA; 
▪ Възобновяеми PPA и българския пазарен контекст. 

За регистрация, използвайте следния линк: https://events.resource-southeast.eu/registration/ 
RE-Source Southeast 2022 е основното събитие в Югоизточна Европа, посветено на възобновяемите корпоративни 
източници, което обединява промишлени и корпоративни потребители, разработчици на проекти, търговци на 
електроенергия и производители на енергия от възобновяеми източници. 
Събитието е безплатно за корпоративни потребители не електроенергия, а всички останали членове, могат да ползват 
отстъпка от 30% от редовната цена. 
В контекста на глобалния енергиен преход към възобновяеми източници на енергия, конференцията RE-Source Southeast 
2022 ще представи различни стратегии за декарбонизация в корпоративния сектор и възможностите, които зелената 
енергия отваря за постигане на предвидимост и сигурност на доставките на електроенергия. Тя е най-голямото събитие в 
региона, което има за цел да обедини индустриални и корпоративни потребители, търговци на електроенергия, 
производители на възобновяема енергия, разработчици от Югоизточния регион, както и ключови лица, вземащи решения 
в политиката. Събитието се провежда под егидата на RE-Source, водещия европейски форум за корпоративно използване 
на възобновяема енергия (https://resource-platform.eu) и се организирана от RE-Source Hub Southeast – Асоциация за 
производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА). 
Присъединете се, за да узнаете най-актуалното от най-компетентните източници, да споделите опит и да правите бизнес с 
компании, които са активни или се интересуват от пазара на възобновяема енергия в България и Югоизточна Европа. 
Повече информация и регистрация за участие, на този линк. 
 
√ АИКБ ПОДКРЕПЯ CAREER SHOW TECH 2022 
За четвърта поредна година Асоциация на индустриалния капитал в България ще подкрепи форума Career Show Tech 2022, 
в рамките на който се очаква провеждането на лични видео срещи с над 2000 ИТ кадри. 
Водещото кариерното събитие за ИТ професионалисти Career Show Tech 2022 ще се проведе на 19 и 20 май изцяло онлайн. 
АИКБ застава зад каузата над 2000 ИТ кадри да се свържат с работодатели от България. 

https://events.resource-southeast.eu/
https://sofiatech.bg/
https://events.resource-southeast.eu/registration/
https://resource-platform.eu/
https://events.resource-southeast.eu/
https://careershow.bg/tech/?utm_source=CST+2022&utm_medium=Partner&utm_campaign=AIKB
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Събитието ще се проведе виртуално в модерна платформа, която позволява лични видео срещи с кандидати от ИТ сектора. 
В платформата всеки работодател може да достига до професионалисти с конкретни умения, години опит, образование и 
др. Освен лични видео срещи, събитието предлага и целодневна семинарна програма с лекции, дискусии и работни групи 
в сферата на ИТ, високи технологии, кариера и развитие. 
“Радваме се, че Асоциация на индустриалния капитал в България застава зад каузата на платформата за работа Career 
Show. През тази година отново отделяме специално внимание на ИТ сектора и нуждата от специалисти в него. Компаниите 
предлагат все по-добри условия на труд за ИТ професионалистите, допълнителни придобивки и най-важното – възможност 
за развитие и участие в международни проекти.” , споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show. 
Всяка компания може да заяви участие в Career Show Tech на преференциални условия от тук: careershow.bg/employers/ 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Компенсациите за хотелиерите: Само 85 от всички подадени заявления са 100% одобрени 
Не всички хотелиери, които приеха бежанци, ще получат компенсацията, за която са кандидатствали. До този момент от 
Министерството на туризма са изплатили над 10 милиона лева на хотелиери, но обявиха, че има 85 000 спорни нощувки, 
за които държавата трябва да провери дали наистина отговарят на изискванията, за да получат пари. 
Министерството е засякло, че 3700 имена на украинци фигурират в няколко хотела едновременно, а при проверката се 
оказало, че някои от настанените изобщо не са бежанци. 
"Аз съм първият хотелиер с първия хотел, който е приел украинци", заяви Атанас Карагеоргиев, хотелиер. 
Разказът на Атанас Карагеоргиев започва така. Но завършва в другата крайност. 
"Както се казва няма ненаказано добро", допълни Атанас Карагеоргиев. 
Очаквал държавата да му плати разходите, но досега не е получил и стотинка. Други негови колеги получили, но по-малко 
от изразходеното. 
"Получи се едно орязване до 40 процента. Като за всеки хотел е различно. Тръгваме от 10% и стигаме на места до 
40%", добави Станислав Стоянов, Съюз на хотелиерите "Златни пясъци". 
От Министерството на туризма обясниха откъде идва разминаването. Само 85 от всички подадени заявления са 100% 
одобрени. По-голяма част от хотелиерите ще получат пари, но по-малко отколкото са поискали. 
 

 
 
Някои заради технически проблеми, други защото има случаи, в които едно и също украинско име фигурира в няколко 
хотела. 
"Поради проблем в системата, че допуска повторно настаняване на същото лице със същите данни, без да е 
прекратен престоят в предния хотел, оттам се получиха тези грешки", поясни Станислав Стоянов, Съюз на 
хотелиерите "Златни пясъци". 
"Това са нощувки, които ние трябва да изясним и при положение, че причината е обективна, тоест имаме обяснение защо 
са дублирани и от кога са дублирани или всъщност да изясним грешката при подаване на заявленията, ще ги разплатим на 
съответните заявители", заяви Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма. 
Има и трета причина. И от Министерството на туризма я поставят в графа "недопустими лица". Такива е имало на 7 места. 
 

https://careershow.bg/employers/?utm_source=CST+2022&utm_medium=Partner&utm_campaign=AIKB#reg


6 

 

 
 
"Това са лица, които са пребивавали в страната и по някаква причина след 24 февруари се настаняват в хотелите. Те 
не се водят бежанци", каза още Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма. 
Въпреки това хотелите са платили за тези лица. И държавата тепърва ще мисли дали да плати за техните нощувки. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще направи демонстратативен полет с "Юрофайтър" в Испания 
Президентът Румен Радев ще проведе демонстрационен полет на изтребител "Юрофайтър" в Испания. Във втория ден от 
посещението си в Мадрид държавният глава ще посети Логистичен център за въоръжение и проучване. 
Обединеният център за въздушни операции Торехон в Мадрид е част от командната структура на НАТО. Основната мисия 
на центъра е да планира, ръководи, анализира и докладва за операции по охрана на въздушното пространство в мирно 
време. През февруари Испания изпрати у нас 4 свои изтребители Eurofighter за изпълнение на мисии по съвместна охрана 
на българското небе. Сътрудничеството между България и Испания в областта на отбраната и постигане на оперативна 
съвместимост между двете държави беше във фокуса на разговорите на президента при посещението му в Мадрид: 
"Задълбочаване на нашето сътрудничество на постигане на съвместимост в много по-голяма степен. Знаете, 14-то 
авиокрило от испанските военно-въздушни сили беше в продължение на два месеца в България за съвместен еърполисинг 
и това е един голям принос и към сигурността на България, и към въздушното пространство на НАТО и гарантиране на 
неговата сигурност и това е много важен знак на солидарност". 
Румен Радев ще награди с почетния знак на президента целия екипаж на 14-то крило от испанските ВВС, част от 
аеротактическия отряд "Стрела", охраняващ българското въздушно пространство. 
В края на визитата си Радев ще посети централата на футболния клуб "Реал Мадрид" на стадиона "Сантяго Бернабеу" и ще 
се срещне с Флорентино Перес - президент на кралския клуб, отборът с най-много титли в историята на Шампионска лига. 
 
√ Премиерът Петков на посещение в Румъния 
Днес министър-председателят Кирил Петков ще бъде на посещение в Румъния, съобщава правителствената пресслужба. 
В Букурещ той ще проведе среща с румънския премиер Николае Чука и с президента Клаус Йоханис. 
Акценти по време на срещите ще бъдат задълбочаване на двустранните отношения, регионалното сътрудничество, както 
и инфраструктурни и енергийни проекти, които ще са в полза на свързаността и сигурността в региона. 
В делегацията ще бъдат вицепремиерите Асен Василев и Борислав Сандов, министърът на отбраната Драгомир Заков, 
министърът на енергетиката Александър Николов и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир 
Върбанов. 
 
√ Стоян Георгиев, bTV: В България темата с доставката на оръжие за Украйна се поставя истерично 
Интервю на Силвия Великова със Стоян Георгиев 
В България дори имаше очаквания, че Кирил Петков няма да бъде приет от Зеленски, а Зеленски показа изключително 
позитивно отношение към България, коментира пред БНР репортерът Стоян Георгиев, специален пратеник на bTV в 
Украйна. 
Освен че стана ясно, че това посещение не е посещение за селфи, Зеленски даде и пресконференция, като до момента е 
дал само две, отбеляза журналистът, като акцентира върху силното медийно присъствие. 
Украйна в момента предоставя на България възможност за по-евтина електроенергия, която така или иначе се произвежда 
от атомните ѝ мощности, а по време на война потреблението на ток в страната намалява, посочи Георгиев. 
Съвместна поръчка на Киев и София за втечнен газ също е един жест, който в тази ситуация с руския газ дава възможност 
за по-нормална цена, допълни Стоян Георгиев. 
В България много по-истерично се поставя темата с доставката на оръжие за Украйна, смята журналистът. 
"На този етап конкретиката е само за ремонт на оръжие." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 

https://bnr.bg/post/101639269/stoan-georgiev-btv
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√ КЕВР ще обсъди цената на природния газ за май 
Цената на природния газ за следващия месец ще бъде обсъдена днес в Комисията за енергийно и водно регулиране.  
Предложението на "Булгаргаз" е за поскъпване с 5 на сто, но то е не актуално, защото е правено преди около 20 дни и 
преди "Газпром" да спре доставките за страната ни. 
На заседанието се очаква "Булгаргаз" да даде разяснение какви количества газ ще внесе, откъде и по какви цени, както и 
как те ще се отразят на цената за клиентите им. 
Вицепремиерът Асен Василев вече обяви, че са осигурени алтернативни доставки на синьо гориво, но те са с около 20 
процента по-скъпи. 
Вчера работодателските организации и министърът на икономиката Корнелия Нинова пресметнаха, че поскъпването ще е 
доста по-голямо. Те поискаха да се възстановят разговорите с "Газпром", а парламентът да замрази цените на природния 
газ или да им сложи таван. 
 
√ Почти 600 000 български граждани са подали годишните си данъчни декларации 
Николай Мишовски пред Радио София 
Почти 600 000 български граждани са подали годишните си данъчни декларации. Голяма част от тях са подадени до 31 
март, когато изтече срока за внасяне на данъците с 5% отстъпка, каза в ефира на Радио София Николай Мишовски, 
директор на Информационния център на НАП. 
Срокът за подаване на декларациите тази година изтича на 3 май, тъй като 30 април е неработен ден, припомни Мишовски. 
"Това, което ние препоръчваме като най-лесен начин е декларациите да бъдат подадени в портала за електронни услуги 
на НАП с ПИК от НАП или с електронен подпис. Друг вариант, който е лесен и удобен за клиентите е да попълнят 
декларациите си с пощенски куриер с обратна разписка", каза Николай Мишовски. 
Той уточни, че всеки гражданин може да получи ПИК в произволен офис на НАП. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ НАП предупреждава да не се разчита на пощите за данъчните декларации 
От Националната агенция за приходите предупредиха, че за подаване на данъчни декларации не бива да се разчита на 
Българските пощи, които продължават да имат технически проблеми. Най-бързият начин за подаване на декларация до 
крайния срок - 3 май - остава. 
Порталът за електронни услуги. Друг вариант са офисите на НАП по постоянен адрес днес или в последния възможен ден 
- 3 май. 
 
√ Какво ще се случи с архивите за СРС след закриването на спецправосъдието 
Съдия Пламен Панайотов: Може да се допусне подслушване над нормативно определените максимални срокове 
Интервю на Силвия Великова с Пламен Панайотов 
В поправките на Закона за съдебната власт липсва регламентация относно архива на издадените разрешения за специални 
разузнавателни средства. Това обясни в интервю за БНР заместник-председателят на Специализирания наказателен съд 
съдия Пламен Панайотов. По думите му липсва и регламентация относно висящите преписки. 
Към момента т.нар. активни преписки са над 20 хиляди, по всяка от тези преписки върви кореспонденция, уточни 
Панайотов. 
"Създава се огромна опасност и за висящите преписки, тъй като има много неясноти, свързани със сроковете, в които текат 
СРС. Дали след влизане на закона в сила (за закриване на спецправосъдието – бел. ред.)следва да продължи прилагането 
по дадени вече разрешения от Специализирания наказателен съд или те автоматично следва да се прекратят", коментира 
Панайотов в предаването "Преди всички". 
До 27 юли, когато спецсъдилищата ще прекратят дейността си според приетото законодателство, те ще продължават да 
разглеждат нови искания за разрешение за използване на СРС, поясни съдията. 
Според Панайотов по време на разглеждането на законовите промени за закриването на специализираното правосъдие е 
преобладавало политическото говорене и не са били разгледани детайлите. 
"Липсата на национален регистър за дадените разрешения за СРС е голям проблем. Липсата на този регистър и липсата на 
указания как ще се реагира при тази сменена вече компетентност създава опасност за нарушаване драстично на правата 
на българските граждани. Може да се допусне подслушване над нормативно определените максимални срокове", 
предупреди Пламен Панайотов. 
Създава се опасност "за даване на огромен брой незаконосъобразни разрешения, извън сроковете", категоричен е той.  
Какво ще се случи със стотиците томове архиви със закриването на специализираното правосъдие - днес проблемът ще 
бъде обсъждан на заседание на Гражданския съвет на Висшия съдебен съвет. 
Цялото интервю по темата слушайте в звуковия файл.  
 
√ В КТД е заложено 25% ръст на парите по клиничните пътеки 
Заложено е средно увеличение от 25%. За първи път по-високите цени са обвързани със заплатите в болниците. 
Надзорният съвет на здравната каса предлага от 1 август 25% увеличение на клиничните пътеки да получават лечебните 
заведения, които осигурят заплата средно 2 000 лева за лекар, 1500 лева за медицинска сестра и 910 лева за санитар. 
Това е заложено в Колективния трудов договор за тази година. 
Болниците, които не постигнат заплатите, заложени в него, ще получават 15% увеличение на цените на клиничните пътеки. 
Промяната е заложена в анекса към Националния рамков договор, който се очаква да бъде подписан от здравната каса и 
лекарския съюз до края на седмицата. 

https://bnr.bg/post/101639326/danaci
https://bnr.bg/post/101639300
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"Брутните работни заплати в много лечебни заведения са високи. Много над тези стойности по КТД. За общинските 
болници имаме време до август да помислим по какъв начин да ги подпомогнем. Единственото, от което има риск, е да 
останат възнагражденията на работещите в общинските болници по-ниски. Няма риск от фалити", каза доц. Васил Пандов 
- председател на НС на НЗОК, пред БНТ. 
 
√ Министрите на енергетиката от ЕС се събират извънредно заради плащането на газа с рубли 
Министрите на енергетиката на страните членки на Европейския съюз ще се съберат на извънредно заседание идния 
понеделник заради, както съобщават агенциите "Ройтерс" и АФП, объркването в Съюза дали разплащането за руския газ 
по начина, за който настоява Москва, е нарушение на наложените европейски санкции или не. 
АФП посочва, че според Еврокомисията отварянето на сметки "Газпромбанк" в рубли би било нарушение. Според 
германския министър на икономиката Роберт Хабек обаче това не е така. 
Канцлерът на Германия Олаф Шолц също коментира темата  от Токио, където е на посещение, но от принципното му 
изказване не стана ясно дали и Германия би рискувала Русия да ѝ спре газа идния месец заради начина на разплащане: 
"Дали руското правителство ще вземе решение по този въпрос и какво ще бъде то, можем само да спекулираме, но трябва 
да сме готови за подобна стъпка. И както вече казах, ние започнахме подготовка за подобно развитие още преди войната, 
знаем какво трябва да бъде свършено и точно това правим", каза Шолц. 
 
√ ACER: Европейският пазар на електроенергия не се нуждае от реорганизация 
Европейският пазар на електроенергия не се нуждае от радикално преустройство, но политиците трябва да обмислят 
повече мерки в подкрепа на преминаването към нисковъглеродна енергия и защита на потребителите от високи разходи, 
заявиха в петък регулаторите на енергийния пазар в ЕС, съобщава Ройтерс. 
Европейските цени на енергията достигнаха рекордни нива тази година след нахлуването в Украйна на Русия - най-
големият доставчик на газ за Европа. Това последва месеци на вече високи газови цени, дължащи се на нарастващо 
търсене от европейските икономики, възстановяващи се от кризата, предизвикана от Covid пандемията, и в резултат на 
засилващите се опасения относно руските доставки. 
В отговор на това, през миналата година ЕК поиска от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER) в ЕС да оцени как функционира европейският пазар на електроенергия. 
"ACER установява, че настоящият дизайн на пазара на електроенергия на едро гарантира ефективно и сигурно снабдяване 
с електроенергия при относително "нормални" пазарни условия. С оглед на това оценката на ACER е, че текущият дизайн 
на пазара си струва да се запази", се посочва в доклад на ACER, оповестен в петък и цитиран от Ройтерс. 
Вместо да подклажда енергийната криза в Европа, ACER заяви, че настоящите пазарни правила са помогнали за 
облекчаване на нейното въздействие, като например, се позволили на Белгия и Франция да внасят повече електроенергия, 
за да избегнат недостиг по време на временните спирания на атомните им електроцентрали. 
ACER също така заяви, че все още ще са необходими по-дългосрочни подобрения, за да се гарантира, че системата 
поддържа огромното разширяване на възобновяемата енергия, което е необходимо за ЕС, за да се достигнат целите за 
нетни нулеви емисии до 2050 година. 
Те включват увеличена търговия с електроенергия между страните от ЕС, повече държавна подкрепа за споразуменията за 
закупуване на енергия от възобновяеми източници и по-добра координация между страните за подкрепа на инвестициите 
в нова електрическа инфраструктура. 
Повечето държави от ЕС вече използват данъчни облекчения и субсидии, за да предпазят потребителите от нарастващите 
енергийни разходи, но държавите не са съгласни дали самият европейски пазар на електроенергия се нуждае от 
преструктуриране. Тази седмица Испания и Португалия получиха одобрението на ЕС за ограничаване на разходите за газа, 
използван за електроенергийния в техните вътрешни пазари. 
ACER посочи, че всяка интервенция трябва да се фокусира върху основната причина за скокове в цените на 
електроенергията, като в момента това са високите разходи за газ, но че колкото по-голяма е намесата, толкова по-голям 
е рискът от изкривяване на пазара. 
Една от възможностите може да бъде въвеждането на временни ценови ограничения, които се прилагат, ако цените се 
повишат за кратък период от време, каза още ACER, въпреки че предупреди, че това може да подкопае инициативата за 
ограничаване на търсенето в такива ситуации. 
 
√ Безработицата в Испания вече е 13,65% 
Испания е загубила 100 200 работни места от януари до март тази година, а безработните са се увеличили със 70 900 души. 
Така общият им брой е вече 3 170 000, а безработицата е 13,65%. 
И в двете направления това е скок в сравнение с годините преди пандемията. Според анализаторите причината е 
несигурността на пазара след избухването на войната в Украйна и покачването на цените на горивата, което предизвика 
инфлация през март от 9,8% , както и стачки в някои сектори и недостиг на суровини. 
И въпреки, че заетите лица надхвърлят 20 милиона души, от които 9,3 милиона са жени, през първото тримесечие е 
намалял броя на активните хора до почти 25 260 000 души. 
Увеличили са се хората на безсрочни трудови договори, които вече са 12,8 милиона, но с 55 700 души са намалели 
самостоятелно заетите лица. 
Според втория вицепремиер и министър на труда Йоланда Диас данните за заетостта за първото тримесечие на годината 
никога не са добри и трябва да се акцентира на положителните тенденции като намаляването на младежката безработица 
с 9 пункта. 
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Според опозицията обаче безработните са се увеличили с 32 стотни повече, отколкото през предходното тримесечие и 
вече са 3 174 700 души. Най-много са на Канарските острови (20,3 %) и в  Андалусия (19,43 %), а най-малко в Страната на 
баските (8,69 %). 
 
√ Гърция и Германия са готови да помогнат на България и Полша с газови доставки 
Гърция и Германия са готови да увеличат доставките на газ за България и Полша, след спирането на износа на руски 
енергийни ресурси за тези страни. Това съобщи в петък Financial Times, позовавайки се на данни на германските и гръцките 
газови оператори. 
Според изданието, на което се позовава ТАСС, това се доказва от увеличаване на обема на резервираните газови мощности 
на приемно-доставен пункт Кулата-Сидирокастро между Гърция и България и обема на изпомпване на газ през Малнов, 
който е ГКПП между Германия и Полша.  
По-рано президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че страната му ще пренасочи газови доставки към България и в Полша, за 
да помогне на двете страни да се справят в създалата се ситуация. 
 
√ Байдън: Работим за пренасочване на природен газ към България и Полша 
Американският президент Джо Байдън заяви, че се работи над пренасочване на природен газ директно към България и 
Полша в отговор на спирането на доставките от Русия.   
По думите на Байдън двете страни са посочили, че имат резерви от газ  - Полша в по-голяма степен и България по-малка. 
Байдън допълни: „Ние работихме с нашите съюзници (като например Япония) и може да пренасочим нашата продажба на 
природен газ към тези страни директно към Полша и България.“ 
Американският президент каза това в отговор на въпрос, след като изнесе реч, с която поиска допълнителна средства в 
подкрепа на Украйна. 
В речта си той изтъкна: „Няма да позволим на Русия да избегне санкциите със сплашване или изнудване. Няма да им 
позволим да използват своите нефт и газ, за да избегнат последиците от тяхната агресия.“ 
Байдън също поясни, че както с Япония, се работи и с държави като Южна Корея и Катар, за да се окаже подкрепа на 
европейските съюзници. 
“Агресията няма да победи, заплахите няма да победят,” каза още Байдън.   
По-рано прессекретарят на Белия дом Джен Саки каза, че САЩ са очаквали Русия „да използва енергийните запаси като 
оръжие“  и че американската страна вече е била в контакт с лидери в Полша и България. 
Саки също припомни и създадената миналия месец съвместна група, която работи с ЕС с цел „намаляване зависимостта 
на Европа и възможността на (Владимир) Путин да използва енергията за принуждаване на Европа.“ 
 
√ Великобритания пак отложи въвеждането на повече митнически проверки за стоки от ЕС 
Британското правителство отново отложи въвеждането на повече проверки на стоките от Европейския съюз, влизащи в 
Обединеното кралство. Причината - опасения, че това може да наруши снабдителните вериги и да повиши инфлацията. 
Новият митнически контрол за внасяните храни от ЕС трябваше да започне от юли. Правителството в Лондон обаче каза, 
че ще бъде погрешно да се налага ново административно бреме и има риск от проблеми по пристанищата по време на по-
високи разходи заради войната в Украйна и покачващите се цени на енергията. 
Вече за четвърти път правителството отлага проверките на вноса от ЕС, откакто Обединеното кралство излезе от 
организацията. 
Министърът за възможностите, създадени от Брекзит, Джейкъб Рийс-Мог каза, че правителството преразглежда как да 
въведе проверките и че новият режим ще влезе в сила в края на 2023 година. 
Той твърди, че отлагането ще спести на британският бизнес 1 милиард паунда разходи годишно. 
Бизнес организациите приветстваха решението. Пристанищата обаче, които похарчиха милиони, за да се подготвят за 
митническите проверки за храни и животни от ЕС, заявиха, че плащат дебела сметка в резултат на завоя на правителството. 
От Асоциацията на британските пристанища заявиха, че проверките не само се забавят, но може и изобщо да не са 
необходими, ако бъде въведен някакъв по-лек режим, което значи, че изградената нова инфраструктура ще стане ненужна. 
 
√ Кремъл не вижда необходимост от преговори за хората в "Азовстал" 
Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков съобщи, че Кремъл не вижда тема за преговори 
около ситуацията около обсадения от руски сили завод "Азовстал" в Мариупол, предаде ТАСС. 
Така той отговори на изразената от украинския президент Володимир Зеленски обяви готовността на Украйна за преговори 
за евакуация на хора от "Азовстал" след разговори с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, 
"Президентът Путин каза съвсем ясно - цивилните могат да излизат и да отидат във всяка посока. Военните също трябва 
да сложат оръжието си и да излязат. Животът им ще бъде пощаден. На всички ранени и болни ще бъде предоставена 
медицинска помощ", каза Песков. 
 
Капитал 
 
√ Как ще се справят заводите със спирането на газа 
"Агрополихим", "Лукойл Нефтохим", "Топлофикация София" и други големи консуматори са готови с алтернативни 
решения 
Въпреки че България е почти изцяло зависима от руския газ, ако се стигне до пълно прекъсване на доставките, това няма 
да има критично въздействие върху България. 



10 

 

Населението е изключително слабо газифицирано (общо около 120 хил. домакинства), индустрията също (с изключение 
на торовите и стъкларските заводи), а основни потребители на газа са топлофикациите (парно и топла вода за бита), 
"Лукойл Нефтохим", торовите и стъкларските заводи. 
Общото годишно потребление на газ в България е 3.2 млрд. куб.м (за 2021 г.), като само капацитетът на газовата връзка с 
Гърция (очаква се да заработи през юли) е напълно достатъчен да осигури такова количество. 
Само столичното парно консумира близо 40% от природния газ, но две трети от потреблението е през зимния период. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че нужните количества природен газ за "Топлофикация София" са 
гарантирани до края на май. "Сега, през пролетните и летните месеци, потребяваното количество газ от топлофикацията е 
почти три пъти по-малко в сравнение с нуждите през отоплителния сезон и това дава голяма степен на сигурност, че 
необходимите количества ще бъдат осигурени от други доставчици. Информацията от "Булгаргаз" към момента е, че 
цената на природния газ, който може да се осигури, ще бъде по-висока", заяви тя. 
Другите големи консуматори са стъкларските и химическите заводи, които могат да ползват алтернативни горива като 
амоняк или да свият временно производството. Това обаче зависи до голяма степен от модела им на работа. Девненският 
"Агрополихим" например значително ограничи използването на газ, след като си изгради терминал за амоняк и на 
практика изключи първата стъпка при производството на азотни торове. Наскоро изпълнителният директор и съсобственик 
на компанията Филип Ромбаут коментира на форум на "Капитал", че в момента заводът ползва едва около 10% от 
предишното си количество синьо гориво и лесно може напълно да се откаже от него. Компанията заменя и доставчиците 
си на амоняк, тъй като около 50% от нуждите досега са се покривали с внос от Русия. 
Другият торов завод в страната - димитровградският "Неохим", обаче разчита изцяло на собствено производство на амоняк 
от природен газ. От компанията не бяха открити за коментар какви заместващи варианти разработват. В интервю за БТА 
наскоро изпълнителният директор Стефан Димитров посочи, че решението на правителството да не подновява договора с 
"Газпром" от следващата година заради войната в Украйна създава притеснения за сигурността на доставките, въпреки че 
страната може да има и други източници като азербайджански газ или LNG. 
Най-големият производител на стъкло е португалската BA Glass, която е собственик на заводите за амбалаж в София и 
Пловдив. До редакционното приключване на броя от групата не отговориха на въпросите на "Капитал" какви мерки 
планират и застрашено ли е производството. 
Другият голям производител е турската Sişeсam с трите си завода в Търговище. Преди няколко години "Булгаргаз" дори 
обяви, че ще увеличава доставките за компанията чрез изграждането на близо 18 км отклонение от газопреносната мрежа. 
Проблем при липсата на газ може да се окаже дейността на "Лукойл Нефтохим". В отговор до "Капитал" от рафинерията 
казват, че използват природен газ в своя ТЕЦ за производство на пара и електроенергия и в инсталацията за производство 
на водород, който по-нататък се използва за процесите на преработка на нефта (например хидрокрекинг) при 
производството на горива. "Природният газ е критично важен за рафинерията и като енергоносител, и като суровина. 
Евентуално прекратяване на доставките му би означавало спиране на производството", казват още оттам. 
"Лукойл Нефтохим" посочва още, че има алтернативен доставчик, който ги е уверил, че необходимите количества 
природен газ за май са осигурени от различни източници. "Имаме възможност да отреагираме оперативно и да заменим 
природния газ с рафинерен газ или мазут като гориво в ТЕЦ, но не и в качеството му на суровина за производство на 
водород", се казва още в отговорите. 
От компанията са категорични, че кризата с газа няма да се отрази на цените на продуктите, тъй като те зависят изцяло от 
пазара - търгуват се по международните котировки. 
 
√ Преизбирането на Макрон: След облекчението идват предизвикателствата 
Задачите пред френския президент са както у дома, така и навън, тъй като иска да реформира не само страната си, 
а и ЕС 
Напредъкът е труден и за всяка от големите промени във Франция и в ЕС Макрон ще среща опозиция. 
Еманюел Макрон може и да победи крайнодясната Марин льо Пен с преднина от 17 процентни пункта на втория тур на 
президентските избори във Франция, но едновременно с това вотът подчерта колко не е харесван настоящият държавен 
глава. И тази антипатия от смятащите го за прекалено арогантен и откъснат от проблемите на обикновените французи идва 
както от ляво, така и от дясно. Резултатите показват, че той е загубил около 2 млн. гласа между двата си балотажа срещу 
Льо Пен през 2017 и 2022 г., и това го накара да обещае, че този път ще управлява страната по "различен начин", като бъде 
"президент на всички". 
Първият мандат на Макрон бе белязан от протестите на жълтите жилетки, Brexit, президентството на Доналд Тръмп, 
пандемията от коронавирус и руската война в Украйна. През втория си мандат той ще се изправи пред не по-малки 
предизвикателства - от скочилите ежедневни разходи във Франция през пенсионната реформа до по-дълбоката 
европейска интеграция. 
Победата на Макрон на президентските избори бе посрещната с облекчение от всички тези, които се страхуваха от хаос, 
ако Льо Пен бе влязла в Елисейския дворец. Но това, че проевропейски и центристки държавен глава остава начело на 
Франция не означава, че неговите следващи пет години на власт ще бъдат лесни. 
Задачи у дома 
"Най-важната задача за Макрон е да създаде усещане за единство в една изключително фрагментирана страна, в която 
крайнодясното получава 41% от вота. Льо Пен ще направи всичко възможно, за да извлече полза от резултата си по време 
на юнските парламентарни избори", твърди Тара Варма, ръководител на парижкия офис на Европейския съвет за външна 
политика (ECFR). 
Първото предизвикателство, с което ще се сблъска президентът, е именно парламентарният вот в два тура на 12 и на 19 
юни, тъй като както Льо Пен, така и крайнолевият лидер Жан-Люк Меланшон не крият амбициите си да получат 
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мнозинство. "Меланшон се предлага като потенциален премиер на Макрон, което ще доведе до т.нар. система на 
съжителство, тоест, когато държавният глава не разполага с парламентарно мнозинство и избира премиер от спечелилата 
партия, с когото създават програма, основаваща се на компромиса между двамата", посочва телевизионната мрежа France 
24. 
 

 
Автор : Капитал 

 
Все пак според анализаторите най-вероятният изход от вота е победа за Макрон предвид тенденцията избирателите да 
подкрепят партията на наскоро спечелилия президент, както и лошото представяне по принцип на формациите на 
класиралите се на второ и на трето място кандидати. Но ако се сформира враждебно към държавния глава мнозинство, 
френската външна политика рискува да загуби благонадеждност, отслабвайки влиянието на страната и на ЕС на 
международната сцена, предупреждава анализ на Euractiv. 
"За да изгради парламентарно мнозинство, на Макрон вероятно ще се наложи да потърси поддръжка от някои други 
партии. Той може да намери достатъчно депутати, които да го подкрепят, от традиционната десница и от елементи на по-
модерната левица, както и сред отцепници от социалистите и от републиканците, твърди пред Euronews Дъглас Уебър, 
професор от бизнес училището INSEAD. 
Друга неотложна задача за президента са повишилите се ежедневни разходи. Френската икономика излезе от пандемията 
от коронавирус с ръст 7% през 2021 г. - по-висок от този в Германия, Италия и Испания, а безработицата спадна до 7.8% 
през четвъртото тримесечие на миналата година - най-ниското равнище от 2008 г. насам. Но скокът на цените, засегнал 
много страни, не пропусна и Франция, където годишната инфлация надмина 4% през март. 
Същевременно успехът на Льо Пен на изборите се дължи до голяма степен на стратегията й да не набляга на най-крайните 
си възгледи, а да се представи като защитник на обикновените граждани в борбата им срещу елитите, фокусирайки се 
върху свилата се покупателна способност на домакинствата. Това накара Макрон да обещае пакет от специални мерки 
като индексиране на пенсиите спрямо инфлацията и намаляване на разходите на самонаетите лица. Тази седмица пък 
финансовият министър Брюно льо Мер заяви пред радио France Info, че ще запази тавана на цените на газа поне до края 
на тази година, както и че до лятото ще влезе в сила помощ за справяне с високите цени на бензина за французите, на 
които им се налага да шофират повече. 
"Ежедневните разходи са най-големият проблем за Макрон. Ако той не е внимателен, тогава могат да се появят жълтите 
жилетки втора част", коментира пред France 24 Пол Смит, професор по френска политика от Nottingham University, 
визирайки протестното движение, което се зароди във Франция през 2018 г. заради повишаването на цената на горивата. 
Така президентът се оказва изправен пред сложна дилема - как да балансира френските финанси, като същевременно 
отговори подобаващо на кризата със скочилите разходи за живот. И тъй като избраният за нов мандат Макрон в момента 
е "в изпитателен срок" пред обществото, е малко вероятно фискалната строгост да бъде приоритет поне в краткосрочен 
план. 
Подобно на поскъпналия живот, пенсионната реформа също е важна тема през втори мандат на президента и той трябва 
да подходи към нея с яснота и откровеност. През 2017 г. Макрон обеща да направи по-ефективна затлачената френска 
пенсионна система, което доведе до най-големите стачки в страната след майските вълнения от 1968 г. С идването на 
пандемията от коронавирус пенсионната реформа бе отложена, а след това спряна. 
Сега в опит да спечели гласоподавателите след първия тур на президентските избори Макрон направи завой спрямо 
плановете си, като каза, че е отворен за дискусии за вдигане на пенсионната възраст от 62 на 64 години вместо според 
първоначалните намерения за 65, след което отложи решението до 2027 г., когато мандатът му приключва. Докато 
финансовият министър Брюно льо Мер възприе по-твърд тон и отказа да изключи възможността за прибягването до 
извънредни президентски правомощия за прокарването на реформата. 
Амбициозни проекти в ЕС 
Предизвикателствата пред Макрон не се изчерпват в границите на Франция, тъй като той иска да реформира не само 
страната си, а и Европа. "Неговата изборна победа означава фокусирането върху амбициозни проекти в ЕС. Той ще настоява 
за своя план за европейски суверенитет в сферата на технологиите, отбраната и борбата срещу икономическия натиск. 
Макрон ще трябва отново да поеме короната на европейското дипломатическо лидерство. Той спомена Украйна в 

https://img.capital.bg/shimg/zx1278_4340857.jpg
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победната си реч и ще трябва незабавно да пътува до Киев с германския канцлер Олаф Шолц, за да демонстрира подкрепа 
за страната", казва Тара Варма. Но допълва, че що се отнася до защитаването на неговата европейска програма, френският 
президент ще трябва да коригира методите си и да се стреми към един по-приобщаващ и вземащ участие ЕС. 
По-дълбоката европейска интеграция е ключова за Макрон още от влизането му в Елисейския дворец през 2017 г. Този път 
по време на кампанията той не акцентира до такава степен върху темата, но описа програмата си като фокусирана върху 
"националния и европейския суверенитет". Неговите планове включват "енергийна и стратегическа" автономия, реформа 
на Шенгенската зона с по-добра защита на външните граници на ЕС и обща политика за бежанците. Освен това иска 
европейските страни да развият по-силна отбрана и по-конкурентна технологична индустрия. 
За рестартирането на икономиката Макрон предлага общ за целия ЕС данък върху горивата, европейски стандарти в 
търговските сделки и директива за минималната заплата и за половото равенство. За да намали зависимостта на 
континента от руския петрол и газ, френският президент настоява за ускоряване на декарбонизацията на Европа чрез 
стимулиране на "чистата" енергия и чрез продължаване на инвестициите в ядрената енергия като част от европейския 
енергиен микс. 
Но напредъкът е труден и за всяка от големите промени във Франция и в ЕС Макрон ще среща опозиция. За един 
президент, когото наричат Юпитер заради обвиненията в арогантност, това е жизненоважен момент да покаже, че може 
да се адаптира. "Той трябва да приеме идеята, че преговорите са важни", посочва пред британската ВВС френският 
социолог Мишел Вивиорка. 
В победната си реч Макрон заяви, че вече не е кандидат само на единия лагер, а е президент на всички, и през следващите 
пет години начинът му на управление ще бъде различен. Неотложността на задачите пред него ще изиска скоро да го 
докаже. 
 
3e-news.net 
 
√ ЕК: България ще създаде първата регионална платформа в ЕС за общо закупуване на газ и електроенергия 
„България получи днес много силна подкрепа от европейските институции по повод прекратените от „Газпром“ доставки 
на газ. Заедно с Европейската комисия обсъдихме създаването на Регионален координационен център в България, който 
ще управлява газовата и електропреносната инфраструктура в региона на Югоизточна Европа“. Това заяви вицепремиерът 
и министър на финансите Асен Василев, който заедно с министъра на енергетиката Александър Николов проведе срещи в 
Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс и с кабинетите на председателите на 
Комисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Като резултат от проведените срещи Европейската комисия и България се договориха да създадат в София първата 
регионална работна група като част от платформата на ЕС за закупуване на енергия. В рамките на този пилотен проект ще 
бъдат разгледани нуждите от газ и електричество, техните цени и потоци, както и инфраструктурните аспекти, съобщи 
пресслужбата на ЕК. 
Регионалната работна група ще се съсредоточи върху предстоящата година и ще предостави специфичен регионален 
експертен опит и ноу-хау за разработването и прилагането на плана за действие REPowerEU с цел намаляване на 
зависимостта от руски изкопаеми горива, запълване на хранилищата за следващата зима и допълнително ускоряване на 
декарбонизацията в енергийния сектор. Тя ще подпомага и координира прилагането на плановете за съвместна 
подготвеност в региона, включително закупуването на международния пазар, съхранението и междусистемните връзки, 
като по този се допринесе за сигурността на доставките в България, региона, енергийната общност и не само. 
Във връзка с тази работна група България ще се свърже със съседни държави и ще организира първата министерска среща 
на 5 май. 
Работата на групата ще се основе по-специално на подготовката на Европейската комисия за различни сценарии, свързани 
със спиране на енергийните доставки, в тясно сътрудничество и солидарност с държавите членки и международните 
партньори. Тя ще представи плана REPowerEU следващия месец. 
„Следващата стъпка е да бъдат направени общи покупки на газ, заедно с останалите страни от региона“, посочи 
вицепремиерът Василев. „В процес сме на договаряне на доставки от различни източници и ако тези наши договорки са 
успешни, може да избегнем повишаване на цената на газа“, заяви министър Николов, цитиран от правителствената 
информационна служба. 
Основният акцент във всички разговори  едностранното прекратяване на доставките на природен газ за България от страна 
на „Газпром“ и последващите действия в защита на европейския интерес. „Прекратяването на доставките е грубо 
нарушение на действащ договор от страна руската компания. Съвместно с европейските институции ние обсъждаме 
възможността да потърсим правата си по предвидения в договора ред. Поискали сме правна помощ за арбитраж, така че 
да се задействат и правните екипи на ЕС“, отбеляза Асен Василев. 
„Исканията на „Газпром“ са в пълно противоречие с нашия договор и фиксирания в него начин на плащане. Това, което те 
искат е да се изплащат доставките в рубли, което да става по механизъм, при който ние нямаме контрол върху самото 
плащане и върху процеса на конвертиране в рубли“, коментира министър Александър Николов. 
България има достатъчно газ и не се очакват проблеми с доставките  в идващите месеци, увериха министрите Василев и 
Николов. 
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√ Понижение с 3.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 434.87 лв. за MWh с ден за доставка 29 
април 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 434.87  лв. за MWh и обем от 73 579.40 MWh с ден за доставка 29 април 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 3.5 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 421.51 лв. за MWh, при количество от 38 150.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 428.80 MWh) е на цена от 448.22 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 403.00 лв. за MWh и количество от 2862.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 17 часа – 300.01 лв. за MWh (3041.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 547.75 лв. за 
MWh при количество от 3144 MWh. Висока е и стойността, постигната за 21 часа – 520 лв. за MWh (2969.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 426.2 лв. за MWh при количество от 2850.7 MWh. 
Спрямо стойността от 450.55 лв. (230.36 евро) за MWh за 28 април 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 29 април 2022 г. се понижава до 434.87 лв. за MWh (спад с 3.5 %) по данни на БНЕБ или 222.34 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 април 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 456.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 460.83 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     21,00%   1078.3 
Кондензационни ТЕЦ   54,73%   2810.44 
Топлофикационни ТЕЦ   4,73%   243.07 
Заводски ТЕЦ    2,46%   126.36 
ВЕЦ     0,19%   9.83 
Малки ВЕЦ    5,07%   260.42 
ВяЕЦ     0,58%   29.63 
ФЕЦ     10,70%   549.32 
Био ЕЦ      0,55%    28.16 
Товар на РБ        3853.58 
Интензитетът на СО2 е 477g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Лек спад в цените по европейските енергийни борси в петък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 222,34 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 29 април 2022 г. Цената за пиковата енергия е 215,52 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
229,17 евро/мвтч. Най-високата цена от 280,06 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 17 ч тя ще бъде 
153,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 942,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 29 април ще бъде 233,65 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 126,65 гвтч. Максималната цена ще бъде 280,06 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч . Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и тя ще бъде 197,25 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 април е 228,02 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 226,88 евро/мвтч. Най-високата цена от 291,22 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч 
и тя ще бъде 195,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 234,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 април на Словашката и Чешка енергийна борса е 228,02 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 9 ч и тя ще е 291,22 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 195,04 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 април е 228,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
226,88 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 625,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 291,22 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 195,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 228,02 евро/мвтч на 29 април. Пиковата цена ще бъде 226,88 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 449 832,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч тя ще 
достигне 291,22 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 195,04 евро/мвтч. 
 
√ Евродепутатът Виола фон Крамон-Таубадел пред 3еNews: Задълбочете дебата за енергийния преход, може би хората 
ще искат да инвестират в него 
Имате много слънце, но на нито един от покривите в София не видях фотоволтаици, ЕС трябва да подпомогне 
България да инвестира не само публични, но и частни средства във ВЕИ 
Виола фон Крамон-Таубадел, член на групата на „Зелените“ в Европейския парламент/ Европейски свободен алианс и 
групата на „Зелените“ (Германия): 
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С Виола фон Крамон-Таубадел* разговаряме за зелените перспективи пред България и Европа. Всички се нуждаем от 
натиск, за да направим зелената трансформация. И Германия не е готова, но работи по въпроса, за да се справи със 
зависимостта си от нефта преди 2023 г. и от газа преди 2024 година, сподели тя в интервю за 3eNews. 
Тя беше част от мисията на Европейския парламент в България, която искаше да се запознае отблизо с начина, по който 
България управлява средствата от европейските фондове. Каква е ролята на „Зелените“ в ЕП и колко крайни са техните 
политики, как Германия се справя с намаляването на зависимостта си руски нефт и газ. Виола фон Крамон-Таубадел 
споделя повече за възможностите ни, които трябва да използваме в сферата на възобновяемите енергийни източници и 
Зеления преход. 
Г-жо Таубадел, какви са Вашите впечатления от мисията на представители на Европейския парламент в България? 
Основната цел на нашата мисия бе да получим повече информация как се изразходват европейските средства, как се 
контролира техния мониторинг и начин на изразходване. Колко различни институции имате в България да правят този 
мониторинг и одобрение, каква е методологията не само за мониторинг, но също и как работят институциите, които се 
занимават с върховенството на закона. Върховенството на закона е основен принцип в условията на демокрация, който 
означава, че всички са равни пред закона от гражданите до управляващите. Как тези институции работят, работят или не 
работят въобще, как новото правителство се справя с управлението на еврофондовете. 
Какво е Вашето мнение и заключенията, които направихте при посещението си у нас? 
Важно е да видим какви законодателни промени ще предприеме правителството и как ще ги приложи. Мисията ще 
подготви подробен доклад с препоръки към ЕК и към европейските институции за резултати. Българската система обаче 
трябва да си свърши работата, слабото звено е съдебната система и прокуратурата. Но това, което не казах преди е, че 
очевидно започва по-сериозна трансформация, предвиждат се активно реформи 
и да се следва екологична линия, за да може всички хора да получат достъп до тези средства по линия на зелената 
трансформация. 
Сега не изглежда толкова лесно за хората и малките фирми да кандидатстват и да получат честен  достъп до 
евросредствата, 
но трябва темпото да се повиши. От една страна трябва да се преодолее старомодната система на Върховенството на 
закона, основно в ръцете на главния прокурор. Необходима е ясна процедура по обществени поръчки, прозрачен модел 
при избор на изпълнител. Често е направен така, че само една компания може да кандидатства, а в много случаи по 
региони има само един участник, а това поражда много подозрения. 
От друга страна, 
когато много институции са отговорни за одитирането, това създава впечатлението, 
че тази система е много сложна и няма много хора, които имат поглед какво се случва. Технически погледнато много неща 
вървят в правилната посока, но политически нещата се решават на високо ниво. Когато на средно ниво съдии искат да 
говорят става сложно, защото на местно ниво има прокурор и полиция нямат толкова правомощия, местните 
администрации нямат права да повдигнат случай или да разследват някой. Това създава изключителни трудности при 
определянето на програмата за реформи. 
Как може да променим тази ситуация, говорим за проблеми, които сигурно ги има в други европейски страни? 
В интерес на истината при Вас ситуацията е много различна, имате висок процент на обществени поръчки, повече 
отколкото във всяка друга страна-член на ЕС. Имате необходимост от повече конкуренция, от повече прозрачност, работещ 
подход за Върховенство на закона и адекватно правосъдие. Това не може да бъде преодоляно с мисията. Но това, което 
можем да направим е да анализираме проблемите възможно по-най-добрия начин благодарение на отговорните 
институции, с които се срещнахме. 
Бихте ли могли да споменете няколко случаи я сферата на екологията или енергетиката? 
За съжаление нямахме времето, програмата ни беше много наситена със срещи с всички отговорни институции и това бих 
казала, беше задължително, за да добием по-ясна представа кое е грешно и кое не. Затова именно трябваше да говорим 
с всички отговорни лица на първа линия. Но със сигурност някои от евродепутатите в мисията ще се върнат няколко пъти, 
за да проследят конкретни случаи и да видят дали нещата по тях са претърпели промяна. 
Един от актуалните случаи, който касае и опазването на околната среда в Кресненския пролом и по който има сериозно 
забавяне е автомагистрала Струма. Запозната ли сте с този случай и той беше ли обект на въпроси? 
Да, естествено, че съм запозната. Това е типичен случай на начинът, по който се процедира в България. Имате непрозрачни 
процедури, нямате оценка за въздействието върху околната среда.  Дори да кажете, ние се нуждаем от повече 
инфраструктура в страната, има нужда от по-задълбочен и ясен процес колко би струвал всеки вариант и какво би 
означавало това за местните хора. Особено, когато говорим за магистрали, трябва да се вземат тежки решения. 
Колко далеч ще отиде ЕС в санкциите за нефт и газ срещу Русия заради войната в Украйна? 
Германия, а доколкото знам и България също е зависима от изкопаемите горива от Русия. За нас като „Зелени“ е важно да 
изпратим недвузначен и бърз сигнал към Русия, че няма да финансираме тяхната война. От гледна точка на „Зелените“ в 
правителството на Германия, защото ние станахме част от управлението, сега е много по-сложно да кажем веднага стоп. 
Ситуацията е много по-сложна. Ние разчитаме на 50% от руския газ не основно индустрията както е в България, но в 
Германия също и домакинствата. Това, което трябва да постигнем като енергийно солидарен Съюз е да убедим всяка 
страна, включително и България, че няма да бъде оставена сама да се справи с енергийния преход към възобновяеми 
източници. Ние трябва да се подготвим, за да се откажем от руския газ следващата зима. 
Но готови ли сте за това в Германия? 
Разбира се, че не сме готови въобще. Но както казах, работим в тази посока. В момента запълваме хранилищата, но това 
все още не е факт, ние се нуждаем от газа, който идва сега за всекидневна консумация докато зимата окончателно свърши 
и нуждите намалеят драстично. Тогава ще се възползваме да напълним хранилищата с газ от Алжир, Катар и други страни, 



15 

 

но това не са много приятелски настроени страни. Това не е win-win ситуация (ситуация с печалба за двете страни). Ние 
трябва да избегнем най-лошия сценарий, но това също идва на по-висока цена. Ако попитате сега правителството в Берлин 
и те не са готови, но работят. Ние намалихме зависимостта си от газ и нефт, от въглища. Що се отнася до нефт намалихме 
зависимостта си от 35% на 20%, но в североизточните райони Мекленбург-Предна Померания (Mecklenburg-Vorpommern), 
Берлин, Бранденбург са напълно зависими от руския нефт. Това е регионален проблем, не само въпрос на цялата 
република, но се надяваме да се справим. 
Успяхме да намалим зависимостта от руски газ от 55% на 40%, 
което все още е много, много по-малко сме зависими от руски въглища и е много по-лесно да бъдат заместени. 
Нашият план е да се справим със зависимостта си от нефта, планът беше това да стане през 2023 г., но това ще е твърде 
късно, трябва да стане по-рано. За газа този въпрос ще стои през 2024 г., но ЕС ще ни накара да бъдем по-бързи. 
 Ние обсъждаме въпроса със Зелената сделка у нас, но не сме навлезли още в сериозните и конкретни дебати за прехода. 
Обвинението към Зелените в ЕП е, че твърде крайно искате промени, за които не сме готови Защо? 
Но ние трябва да го направим, да създадем нови работни места. 
Но трябва ли да го направим под натиск? 
Всички се нуждаем от натиск, за да направим тази промяна, също нашето правителство, не само България. 
Сега е моментът да инвестираме във възобновяеми източници на енергия. 
Вие имате много повече слънце, но нито един от покривите в София не виждам да има соларни панели. Това е голяма 
грешка. Ние трябва да подпомогнем България да инвестира не само публични, но и частни средства във фотоволтаични 
панели. 
Вие може да покриете много повече от вашите нужди, също що се отнася до отоплението, с помощта на слънчевата 
енергия. В Северна Германия особено вали твърде много и има много по-малко слънце. В Черно море също имате голям 
потенциал за вятърни паркове, защото има много вятър. Всичко това е свързано с политическа воля, не само до пари, но и 
до технически възможности. 
Необходима е също комуникация с потребителите, защото те не трябва да са уплашени. 
В основата е силната разяснителна кампания на правителство, широк кръг заинтересовани страни, платформи, 
неправителствени организации, енергийни, екологични консултантски компании и архитекти, които да говорят с 
домакинствата, с местните общности. Не става дума само за правителството, нуждаем се от различни нива на разговори с 
хората, медиите какви са целите, къде да отиват парите и защо. 
Ако говорим за отоплението, доколкото знам все още голяма част от домакинствата зависят от централно отопление, не 
само София, но и много други градове. Те може би искат да преминат към различна система, но трябва да започнете този 
дебат. 
Може би хората искат да инвестират в този нов енергиен преход. 
Този дебат не стои тук на дневен ред и това е проблемът. 
Ние не сме въвели директивата за Възобновяемите енергийни източници все още. 
Да и това е проблем. Ние стартирахме много рано и Германия започна прехода с много пари. Това, което може вие да 
направите 
с малко пари е да приложите пазарно ориентиран подход, 
но не зависи от мен да го кажа на новото правителство сега. Знам, че се борят и има много други въпроси, които са на 
дневен ред и отлагат малко енергийния дебат. 
В българския План за възстановяване и устойчивост планираме изграждане на завод за батерии, макар че ние нямаме 
все още достатъчно възобновяеми източници на енергия. Какво мислите? 
Това е сравнително грешна перспектива, но е зелената алтернатива. Необходимо е първо да започнете да инвестирате във 
Възобновяеми източници на енергия и след това да изградите батериите, за да съхранявате произведената енергия. 
Правителството и официалните лидери са много по-заинтересовани да не инвестират поради различни причини, но не 
зависи от мен, това е като да говорим за изпитото мляко. Няма значение. Важно е да гледате оттук нататък, да направите 
правилните решение. Трябва да настоявате пред политиците. 
Но и младото поколение трябва да са много по-активни, 
защото това е вашата страна и вашето бъдеще. 
Това е нашият континент. 
Дали батериите биха били следващият голям проблем за планетата? Как може да ги рециклираме? 
Не, това не е проблемът. Първата стъпка е, че се нуждаем от социални и устойчиви критерии за създаването и 
експлоатацията, което е сравнително трудно, защото зависим от Китай, трябва да се справим с това. 
Затова трябва да имаме собствена фабрика за производство на батерии, 
която може да бъде тук или другаде. 
Но на тези места, където има или се доставят литий и други суровини за батерии трябва да се разработят процедурите. 
Твърде е трудно да инвестираш в обработката на литий и след това да произвеждаш батерии на друго място. Големите 
компании не биха го направили на две различни места. Ако решат да го правят в Чили или Боливия, може да бъде там. Но 
ако искат да използват литий ще изберат една локация в Европа вместо две, пет или десет локации. Ако България е 
заинтересована, не знам в какви отношения сте с комисаря по Междуинституционални отношения и перспективи Марош 
Шефчович, тогава Вашето правителство трябва да подаде предложение как такъв завод би изглеждал. Ако само кажете 
ние сме заинтересовани за правим такъв завод, няма да е достатъчно. 
Как върви дебатът в Европейския парламент за въглеродния данък за транспорта и за сградите? 
Като наблюдаваме ръста на цените на енергията ще бъде трудно да се наложи допълнителна такса към сравнително 
високите цени. Затова мисля, че глобалната концепция остава, но е необходимо да интернационализираме консумацията 
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на енергия. Предполагам, че ще има отлагане на целия дебат. На какво ниво в момента можем да наложим допълнителна 
CO2 цена е трудно да се каже, но малко или много трябва да намалим своята енергийна консумация и емисиите. 
*Виола фон Крамон-Таубадел е член на групата на „Зелените“ в Европейския парламент/ Европейски свободен алианс 
и групата на „Зелените“ (Германия). Тя е заместник в Комисия по бюджетен контрол, Комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика, Комисия по култура и образование и делегация за връзки с Япония. Виола фон Крамон-
Таубадел е член на Комисия по външни работи и Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително 
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE 2). Участва в делегация в 
Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, в делегация в Комитета за парламентарно 
сътрудничество ЕС-Русия, делегация в Парламентарна асамблея Евронест. Тя е била член на Бундестага на Федерална 
република Германия, избрана за листата на федералните провинции в Долна Саксония от Съюз 90 / Зелени. Тя е 
активист и е била председател на сдружение Sonnenberg-Kreis e.V., Санкт Андреасберг. 
 
√ Брюксел стартира процес за дигитализация на шенгенските визи 
Цифровизацията му ще облекчи много гражданите на 102 държави, пътуващи до ЕС за бизнес и туризъм 
Европейската комисия предлага цифровизация на процеса на издаване на шенгенски визи, с което ще се замени визовият 
стикер и ще се въведе възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн чрез европейската онлайн 
платформа за визи. С новия пакт за миграцията и убежището беше поставена цел за пълното цифровизиране на визовите 
процедури до 2025 г. Това е възможност за ефективно подобряване на процеса на кандидатстване за виза чрез намаляване 
на разходите и тежестта за държавите членки, както и за кандидатите, като същевременно се подобрява сигурността на 
Шенгенското пространство. 
Заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на 
живот, заяви: Днес визовата политика на ЕС влиза в цифровата ера. Тъй като някои държави членки вече преминават към 
използването на цифрови технологии, от жизненоважно значение е Шенгенското пространство да се развива като едно 
цяло. Предлагаме напълно цифровизирана процедура на кандидатстване за издаване на виза, за да се помогне както на 
пътуващите, така и на държавите членки да осигурят по-плавен и по-сигурен процес на кандидатстване. 
Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Модерният визов процес е от решаващо значение за 
улесняване на пътуванията до ЕС с цел туризъм и бизнес. Половината от пристигащите в ЕС с шенгенска виза считат, че 
заявлението за виза е обременяващо, а една трета от тях трябва да пропътуват дълги разстояния, за да поискат виза. 
Крайно време е ЕС да предостави бърза и безопасна онлайн платформа за подаване на заявления за визи на ЕС за 
гражданите на онези 102 трети държави, които се нуждаят от краткосрочна виза, за да пътуват до ЕС. 
В днешната цифрова епоха кандидатстването за виза все още е продължителен процес, който се извършва на хартия, а 
кандидатите трябва да пътуват, за да подадат и след това да получат паспорта си с виза, което води до натрупване на 
разходи както за пътуващите, така и за държавите членки. Няколко държави членки предприеха стъпки за подаване на 
заявленията за издаване на визи онлайн, но съществуват различия в степента, в която са извършили това. Само няколко от 
тях предлагат възможност за плащане онлайн. Тези процедури се оказаха проблематични и по време на пандемията от 
COVID-19, при която кандидатите вече не можеха свободно да отиват в консулствата, за да кандидатстват за виза. 
Хармонизирането и уеднаквяването на процедурите за кандидатстване за виза в рамките на Шенгенското пространство 
ще спомогне да се избегне така нареченото „търсене на по-изгодни варианти за получаване на виза“ от страна на 
кандидати, които могат да се изкушат да подадат заявление в държава от Шенген, предлагаща по-бързо обработване на 
заявленията за виза, отколкото в държавата, която е тяхното действително местоназначение. Цифровизацията на визовия 
процес също така ще намали рисковете за сигурността, свързани с физическите визови стикери, които все още биха могли 
да бъдат предмет на фалшифициране, измами и кражби. Днешното предложение е в съответствие и с общия подход на ЕС 
за насърчаване на модернизацията и цифровизацията на обществените услуги. 
Чрез цифровизацията кандидатстването за шенгенска виза ще става по-лесно и самата виза ще бъде по-сигурна: 

• Кандидатите за виза ще могат да кандидатстват за виза онлайн, включително да плащат визова такса чрез единна 
платформа на ЕС, независимо от държавата от Шенген, която желаят да посетят. 

• Платформата автоматично ще определя коя държава от Шенген е компетентна да разгледа дадено заявление, по-
специално когато кандидатът възнамерява да посети няколко шенгенски държави. 

• Платформата ще предоставя на кандидатите актуална информация относно шенгенските визи за краткосрочно 
пребиваване, както и цялата необходима информация относно изискванията и процедурите (като например 
придружаващи документи, визова такса или необходимост от среща за събиране на биометрични 
идентификатори). 

• Явяването лично в консулството ще бъде задължително само за кандидатстващите за първи път с цел събиране на 
биометрични идентификатори, за кандидатите, чиито биометрични данни вече не са валидни, или за кандидатите 
с нов документ за пътуване. 

• Визата ще включва най-съвременни защитни елементи, които ще бъдат по-сигурни от настоящия визов стикер. 
Новата система ще гарантира, че основните права винаги са защитени. 

Предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След това държавите членки ще 
разполагат с пет години, за да преминат към общата онлайн визова платформа. В зависимост от резултатите от преговорите 
между съзаконодателите разработването на платформата би могло да започне през 2024 г. и тя може да започне да 
функционира през 2026 г. Предвид петгодишния преходен период всички държави членки биха могли да използват 
платформата през 2031 г. 
През 2018 г. Европейската комисия предложи да се измени Визовият кодекс, като се приемат визови политики в отговор 
на новите предизвикателства, и също така подчерта, че цифровите визи са пътят напред в дългосрочен план. При 
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преразглеждането на Визовия кодекс на ЕС през 2019 г. Европейският парламент и Съветът заявиха целта за разработване 
на общо решение, което да позволи подаването на заявления за шенгенски визи онлайн, като по този начин се използват 
в пълна степен последните правни и технологични новости. Пандемията от COVID-19, която доведе до забавяне на 
операциите за издаване на шенгенски визи в световен мащаб поради трудностите при приемането на кандидати за виза в 
консулствата и центровете за подаване на заявления, накара държавите членки да призоват Комисията да ускори работата 
по цифровизацията на визовите процедури. С Пакта за миграцията и убежището, предложен от Комисията през септември 
2020 г., бе определена цел визовата процедура да стане изцяло цифровизирана до 2025 г. с въвеждането на цифрова виза 
и възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн. 
 
√ Европейските борсови индекси отбелязаха силен ръст в четвъртък в очакване на развръзка за доставките на руски газ 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение завърши испанският IBEX 35 
Вчера, в един от най-натоварените дни в сезона на тримесечните отчети, борсовите индекси в Западна Европа бележат 
рязък ръст. Пазарното внимание бе насочено почти изцяло към финансовите резултати за първото тримесечие на 
водещите европейски компании, но инвеститорите продължават да следят събитията в Украйна и следващия ход на Русия 
по отношение на доставките на газ за Европа, след решението на Москва да спре газовите потоци за Полша и България. 
„Газпром“ съобщи на двете страни, че спира доставките, тъй като те са отказали да плащат за газа в рубли, както неотдавна 
поиска Москва. Този ход доведе до повишаване на цените на природния газ в Европа и до спад на еврото, като единната 
валута потъна до петгодишно дъно спрямо долара. 
Вчера бяха публикувани и редица статистически данни. По-специално, по предварителни данни безработицата в Испания 
е нараснала до 13.65% през първото тримесечие спрямо 13.33% тримесечие по-рано, а инфлацията в страната се е забавила 
до 8.3% през април спрямо 9.8% през март. 
Индексът на потребителското доверие в Италия се понижи до 100 пункта през април от 100.8 пункта месец по-рано, а 
индексът на бизнес доверието в италианската икономика спадна до 110 пункта от 110.1 пункта през март. 
Пазарните участници очакват и публикуването на общия индекс на бизнес и потребителското доверие в икономиката на 
еврозоната през април, планирано за петък. Очаква се съставният индекс да спадне до 108 пункта от 108.5 пункта месец 
по-рано, според анкетираните от „Ройтерс“ анализатори. 
В поредния натоварен ден с отчети в Европа сред компаниите, които се представиха своите финансови отчети в четвъртък, 
бяха Sanofi, TotalEnergies, HelloFresh, Banco Sabadell, Barclays, Sainsbury's, Standard Chartered и Unilever. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона нарасна с 1.24%, а сред националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+1.93%), следван от френския CAC 40 (+1.89%), италианския 
FTSE MIB (+1.62%), британския FTSE 100 (+0.87%) и испанския IBEX 35 (+0.52%). Следобед възходящият тренд се запази, а за 
повечето измерители дори се ускори. 
 

 
Източник MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
завърши испанският IBEX 35. 
Почти всички секторни индекси бяха в зелена територия, предвождани от измерителите на на акциите на автомобилните 
производители, туристическите и технологичните компании. Изключение беше секторният индекс на ресурсните и 
добивните компании, който се противопоставиха на масовата възходящата тенденция и загуби 1.6%. 
Френската петролна и газова компания TotalEnergies SE (бивша Total) увеличи нетната си печалба почти 1.5 пъти през 
първото тримесечие на 2022 г. и повиши тримесечния си дивидент с 5%. Акциите на компанията поскъпнаха с 3.66%. 
Книжата на британско-нидерландската компания Unilever до обед се понижиха, но следобед трендът се обърна и 
затвориха търговията с ръст от 0.87%. Един от водещите световни доставчици на стоки за бързо хранене увеличи приходите 
си с 11.8% до 13.8 млрд. евро през последното тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. 
Анализаторите прогнозираха средно нарастване на продажбите до 13.24 млрд. евро. 
При акциите на Pernod Ricard SA се наблюдаваше обратната ситуация. До обед книжата поскъпнаха с 1.1%, след като 
производителят на спиртни напитки отчете ръст на приходите през третото тримесечие на тази финансова година и 
прогнозира значително увеличение на оперативната печалба до края на годината. Слодебед, обаче, настъпи обрат, без 
формолане повод, според CNBC,и в крайна сметка затвориха на червена територия с понижение от 1.02% 
Капитализацията на френската фармацевтична компания Sanofi се понижи с 0.91%, въпреки увеличението на нетната 
печалба и приходите през последното тримесечие. Компанията също така обяви прогнозата си, че печалбата на акция от 
основната ѝ дейност ще се повиши с повече от 10% през 2022 г., като се изключат разликите в обменните курсове и 
непредвидените обстоятелства. 
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Британската банка Barclays Plc надхвърли очакванията за приходите благодарение на силното представяне на 
подразделението за корпоративно и инвестиционно банкиране, което се дължи на пазарната нестабилност през първото 
тримесечие, но заяви, че е спряла планираната си програма за обратно изкупуване на акции поради скъпоструваща 
търговска грешка в САЩ. Това доведе до ръст на акциите на британската банка с 3.08%. 
Пазарната капитализация на Nokia скочи с 3.4% до обед, след като финландският производител на телекомуникационно 
оборудване отчете по-добра от очакваната тримесечна печалба (409 млн. евро при прогноза от 340 млн. евро) и потвърди 
прогнозата си за цялата година. Най-неочаквано, обаче, следобед започна обратно броене и търговията с акциите на Nokia 
приключи на загуба с 3.15%. 
Междувременно пазарната стойност на германската химическа група Beiersdorf AG, която произвежда козметика с 
марката Nivea, се понижи с 0.23%. Компанията потвърди предварителните си данни, които показаха 10.3% ръст на 
продажбите през първото тримесечие, но не промени годишната си прогноза, която предвижда 4-6% ръст в 
потребителския сегмент (среден едноцифрен диапазон). 
Сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600 швейцарският софтуерен разработчик Temenos е с най-добри резултати. 
Акциите на компанията скочиха със 17.45% след съобщения в медиите, че частният инвестиционен фонд Thoma Bravo се 
интересува от закупуването на компанията. 
Силен ръст демонстрираха още книжата на британската банка Standard Chartered (+14.15%), която публикува силен 
тримесечен отчет. 
Сред печелившите бяха още шведската минна компания Boliden AB (+3,36%) и германския доставчик на храна Delivery 
Hero (5,89%). 
След силния си тримесечен отчет в групата на печелившите попаднаха и акциите на норвежкия производител на 
полупроводници Nordic Semiconductor (+5.50%). 
Лидер на спада от включените в Stoxx 600 компании бяха акциите на шведскаката ИТ компания Sinch AB (-21.93%). 
 
Мениджър 
 
√ Над 84% от българските младежи биха стартирали първата си работа с приятел 
Голяма част от българските младежи изпитват притеснения, свързани със започването на първата си работа и при 
възможност, биха кандидатствали с техен приятел или познат. Това показват резултатите от проучване, реализирано от 
маркетинг агенция BluePoint по поръчка TELUS International Bulgaria, най-големият работодател в Customer Experience 
индустрията у нас с над 4000 служители. 
TELUS International Bulgaria стартира второто издание на инициативата „Твоята първа работа има значение“, за да 
информира младите хора за работните позиции, които предлага и да им помогне с практична информация и съвети при 
започването на нова работа. Компанията е лидер в предоставянето на клиентско обслужване и дигитални решения. В 
България тя си партнира с над 50 световни бранда в сферите на технологичния, финансовия сектор, електронната търговия, 
комуникациите, туризма, здравеопазването и видео игрите, като работи за едни от най-популярните игри в световен 
мащаб. Това дава възможност на бъдещите кандидати да поддържат технологично или да правят клиентско обслужване 
за едни от любимите си игри. Компанията също предоставя възможности за гъвкаво работно време, които позволяват 
образование и работа лесно да бъдат съчетани. 
Въпреки тези възможности, проучването показва, че притесненията на младите хора, свързани с първата им работа, са 
много и различни. Над 50% от тях се колебаят дали ще се справят с работните задължения, следвано от притеснението 
дали ще им хареса естеството на работа (49%), дали компанията ще отговори на очакванията им (48%) и дали ще се 
сработят с екипа (44%). 
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По данни на НСИ, към 2021 година трудовата заетост под 24-годишна възраст е едва 22%. Това до голяма степен е свързано 
със затрудненията, които младите изпитват при комбинирането на работа и образование. Към 2019 година едва 8% от 
работещите на възраст до 24 г. са посочили, че могат да определят работното си време. 9% казват, че могат да го правят с 
известни ограничения, а 83% - че то изцяло се фиксира от фирмата-работодател. За сравнение, по информация на 
“Евростат”, в западните държави процентът на работещите младежи под 24-годишна възраст е почти двойно по-висок - 
водещи са Нидерландия с 58%, Дания с 46%, Германия с 39% и Австрия - 35%. 
„С продължението на кампанията “Твоята първа работа има значение”, която стартирахме през 2019 г., целим да 
подкрепим младежите в началото на професионалния им път.”, коментира Кристина Иванова, директор за България и 
вицепрезидент „Операции“ на TELUS International за Европа. “Често те нямат достатъчно информация за възможностите, 
които индустрията на изнесените услуги в сферите на клиентското обслужване и дигиталните решения предлага. 
Подкрепата ни към младите хора без опит се изразява и чрез цялостна програма с обучения за развитие на редица умения, 
като управление на времето, комуникационни умения, работа в екип. Също така, имаме разработени програми за 
подобряване на езиковите способности или техническата им подготовка. Силно вярваме, че индустрията ни предоставя 
възможности за добър старт на кариерата. Фактът, че голяма част от мениджърите в нашата компания са стартирали от 
най-ниски позиции, го доказва.“ 
Послание на инициативата тази година е „Кандидатствай с приятел“, като младежите могат да изпратят заедно своите 
автобиографии за отворените работни позиции в компанията в онлайн платформата www.purvarabota.com. За улеснение, 
там те ще открият и образец за своята първа автобиография, който могат да попълнят онлайн. 
Първото издание на „Твоята първа работа има значение“ беше през 2019 г. Над 24 хиляди български младежи посетиха 
тогава специализирания сайт за кампанията, а докато тя траеше, през него са постъпили общо 9400 кандидатури от млади 
хора, желаещи да направят своя кариерен старт в TELUS International Bulgaria. 
 
√ Франция с нулев растеж през първото тримесечие 
Икономическата активност във Франция е била в стагнация през първото тримесечие на 2022 г., с нулев растеж на брутния 
вътрешен продукт. Това сочи първата оценка на националния статистически институт (INSEE), предаде Франс прес.  
Факторите, оказали натиск върху икономическата динамика, са спадът в потреблението на домакинствата на фона на 
инфлацията и войната в Украйна.  
През последното тримесечие на 2021 г. френската икономика, която е втората по големина в Европа, нарасна с 0,8 на сто, 
предава БТА.  
Данните са значително по-ниски от очакванията. Статистическото ведомство прогнозираше темп на растеж от 0,3 на сто, а 
Банк дьо Франс (Banque de France) - от 0,25 на сто.    
 
√ Добрите корпоративни отчети подкрепиха европейските фондови борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, след като 
силните корпоративни отчети на няколко компании засенчиха опасенията от забавянето на глобалния икономически 
растеж, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 67,2 пункта, или 0,9%, до 7 492,81 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 230,75 пункта, или 1,67%, до 14 024,69 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 67,2 
пункта, или 0,9%, до 7 492,81 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 106,04 пункта, или 1,65%, до 6 551,3 
пункта. 
Индексът на автомобилния сектор SXAP се повиши с 2,56%, след като акциите на Volvo Cars поскъпнаха със 7,59% на фона 
на отчетената от компанията по-добра от очакваното печалба за тримесечието, подкрепена от силно търсене. 
Цената на книжата на TotalEnergies се повиши с 3,3% след като енергийния гигант обяви планове за обратно изкупуване на 
собствени акции, следвайки рязък скок на основната печалба на фона на растящите цени на петрола и газа. 
Листнатите във Великобритания акции на Standard Chartered скочиха с 16,32%, а цената на книжата на Banco Sabadell се 
повиши с 0,73%, след като банките отчетоха добри тримесечни резултати. 
„Досега сезонът на отчетите е доста благоприятен за корпорациите. Като цяло изглежда, че те са в състояние да продължат 
да се справят с по-високите разходи“, коментира Роджър Джоунс от London & Capital. 
От 23% от компаниите от STOXX 600, които вече са представили финансовите си отчети, 65% са надминали прогнозите на 
анализаторите за печалба, сочат данните на Refinitiv IBES. В едно типично тримесечие 52% надминават прогнозите. 
Въпреки че сезонът на отчетите върви добре, април се оказа труден месец за фондовите пазари в световен мащаб, като в 
един момент STOXX 600 бе близо до едномесечно дъно. Негативно на пазара се отразяват опасения относно нарастващите 
лихвени проценти, завишените оценки на американските технологични фирми, конфликтът в Украйна и китайските 
локдауни заради COVID-19. 
Днес се очакват предварителни данни за БВП на САЩ през първото тримесечие, както и данни за потребителското доверие 
в еврозоната и инфлацията в Германия през април. 
Цената на книжата на германската компания Delivery Hero се понижи с 10,07%, въпреки че тя прогнозира положителна 
коригирана основна печалба за бизнеса си с доставка на храна тази година. 
Акциите на шведската банкова група Swedbank се понижиха с 4,0%, въпреки че отчета й за тримесечието леко надмина 
прогнозите за печалба. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в сряда, като Nasdaq завърши 
търговската сесия при най-ниското си ниво за 2022 г., следвайки големите разпродажби от предходната сесия, предаде Си 
Ен Би Си. 

https://www.purvarabota.com/
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 61,75 пункта, или 0,19%, до 33 301,93 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 8,76 пункта, или 0,21%, до 4 183,96 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се понижи с 1,81 пункта, или 0,015, до 12 488,93 пункта. 
Корпоративните отчети отново бяха в центъра на вниманието на инвеститорите. 
Акциите на Microsoft поскъпнаха с 4,81%, подкрепяйки основните индекси, след като компанията отчете силни финансови 
резултати за последното тримесечие. Компанията отчете печалба от 2,22 долара за акция при приходи от 49,36 млрд. 
долара, докато очакванията бяха за печалба от 2,19 долара на акция при приходи от 48,05 млрд. долара, сочат данни на 
Refinitiv. Това означава, че приходите на компанията са се увеличили с 18% спрямо същия период на предходната година 
и с близо 20% в сравнение с предходното тримесечие.  
Цената на книжата на Visa се повиши с 6,47%, след като тримесечните резултати на компанията надминаха прогнозите на 
анализаторите. Най-големият печеливш в S&P 500 беше Enphase Energy, чиито акции поскъпнаха със 7,72%. 
На дъното на Dow се озова Boeing, чиито акции поевтиняха със 7,53%, следвайки разочароващия отчет на компанията за 
първото тримесечие. 
Цената на книжата на Alphabet се понижи с 3,67%, след като отчете по-ниски от очакваното приходи и печалба за 
тримесечието. Компанията също така обяви обратно изкупуване на акции за 70 млрд. долара през тази година. 
Акциите на Meta, Apple и Amazon поевтиняха с 3,32%, 0,15% и 0,88% преди представянето на техните финансови отчети. 
Инвеститорите следят внимателно резултатите на технологичните компании, за да преценят големите разпродажби през 
април са били неуместни. 
Технологичният Nasdaq Composite е на територията на мечи пазар и е с около 23% под най-високата си стойност. S&P 500 
е с 13,2% под рекордния си връх. 
От началото на април S&P 500 се е понижил със 7,7%. Nasdaq е загубил 12,2% , а Dow - близо 4%. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
четвъртък, докато инвеститорите анализираха последното решение на Японската централна банка, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 17,2 пункта, или 0,58%, до 2 975,48 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 12,92 пункта, или 0,71%, до 1 808,47 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 329,81 пункта, или 1,65%, до 20 276,17 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като във вторник китайският президент Си Дзинпин призова за ускоряване на 
инвестициите в инфраструктура. Коментарът му дойде в момент, когато страната е изправена пред най-лошата вълна от 
COVID-19 от първия етап на пандемията в началото на 2020 г. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 461,27 пункта, или 1,75%, до 26 847,9 пункта. 
До този резултат се стигна, след като Японската централна банка запази без промяна паричната си политика. Финансовата 
институция също така потвърди целта си да стабилизира доходността на 10-годишните държавни облигации близо до 
нулата. 
Междувременно стана ясно, че продажбите на дребно в Япония са нараснали повече от очакваното през март. Те са се 
повишили с 0,95 на годишна база, докато средната прогноза на анализаторите бе за увеличение о 0,4%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 28,43 пункта, или 1,08%, до 2 667,49 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 95,7 пункта, или 1,325, до 7 356,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,06 пункта, или 0,01%, до 613,40 пункта. BGBX40 се повиши с 0,26 пункта, или 0,18%, до 143,74 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,58 пункта, или 0,50%, до 725,95 пункта. BGREIT записа ръст от 0,34 пункта, или 0,19%, до 179,70 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на опасенията от прекъсване на доставките, тъй като 
западните санкции ограничават износа на суров петрол и петролни продукти от Русия, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,73 долара, или 0,68%, до 108,3 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,59 долара, или 0,56%, до 106 долара за барел. 
И двата сорта се очаква да приключат седмицата с ръст, като WTI е на път да отбележи пет поредни месечни повишения. 
Цените на петрола са подкрепени от нарастващата вероятност  Германия да се присъедини към други държави-членки на 
Европейския съюз в опитите за налагане на ембарго върху руския петрол. 
Въпреки това цените на петрола остават нестабилни, тъй като Китай не дава знаци за облекчаване на ограничителните 
мерки срещу разпространението на коронавируса въпреки ефектът, който те имат върху икономиката на страната и 
глобалните вериги за доставки. 
„С увеличаването на пълните и частичните локдауни от март, икономическите показатели на Китай се понижиха още 
повече. Сега очакваме БВП на Китай да се забави допълнително през второто тримесечие“, посочва в бележка Янтинг Джоу 
от Wood Mackenzie. 
„Нестабилността на петролния пазар ще продължи, с потенциал за по-широко разпространено и продължително 
блокиране през май и след това, което изкривява краткосрочните рискове за търсенето на петрол в Китай“, добави той. 
От страна на предлагането, ОПЕК+ вероятно ще се придържа към съществуващата сделка и ще договори друго малко 
увеличение на производството за юни, след срещата на картела на 5 май, заявиха пред Ройтерс източници от групата 
производители. 
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Производството на петрол в Русия обаче може да спадне с до 17% през 2022 г., показва документ на министерството на 
икономиката, видян от Ройтерс в сряда, тъй като западните санкции, наложени на Москва заради нейната инвазия в 
Украйна, подкопават инвестициите и износа. 
Санкциите също така затрудняват руските кораби да изпращат петрол до клиенти, което накара Exxon Mobil Corp да обяви 
форсмажорни обстоятелства за операциите на проекта „Сахалин-1“ и да намали добива. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По 1 млн. лева на ден теглили от банкомати и пазарували украинците в България 
в. Труд - Децата писаха "среден" (3) на властта 
в. Телеграф - БГ полицай пази Джони Деп в съда  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Да изгони 100 руски дипломати, закани се Петков от Киев 
в. 24 часа - Няма да плащаме в рубли, правим хъб в региона 
в. Труд – Цените растат повече от заплатата 
в. Труд - Посредници вдигат цената на газа с 40% 
в. Телеграф – След визитата в Киев: Ремонтираме украинската техника, те ни дават ток 
в. Телеграф - 60 българи охрана в горещи точки 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Владимир Тодоров председател на Българската асоциация на пострадалите от катастрофи: Намаляването на 
скоростта с 10 км/ч на магистралата може да спаси до 60 души годишно 
в. Труд - Генерал Стефан Янев в специално интервю пред "Труд": Между партиите и гражданското общество днес зее 
пропаст 
в. Телеграф - Проф. Ана Кочева, експерт от Института за български език към БАН: Ключът към еврочленството на Северна 
Македония не е в София, а в Скопие 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Защо на нас? Русия може да си позволи да ни спре газа няма да загуби много пари 
в. Труд - Светът навлезе в тъмни времена 
в. Телеграф - Русия със слабаци не преговаря 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След посещението на премиера Кирил Петков. Ще помогне ли България на Украйна с военна помощ? 
- Какви са алтернатитивите пред българската икономика след спирането на газа от Русия? 
- Ще спрат ли автобусите на газ в столицата и каква е алтернативата за „Топлофикация София“? Гост е председателят 

на Столичния общински съвет Георги Георгиев 
- Защо се изостриха отношенията между президента и правителството? Анализ на проф. Антоанета Христова и доц. 

Татяна Буруджиева 
- След срива на пощите: цяло село се чуди къде да си плати сметките за ток и вода. 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Ексклузивен разказ за срещата между Кирил Петков и Володимир Зеленски от специалния пратеник на бТВ Стоян 

Георгиев. 
- Какъв ще е отговорът на Европа след спирането на руския газ? 
- Завръща ли се COVID-19 след празниците? Гост: проф. Николай Витанов. 
- В рубриката на Зейнеб Маджурова – актрисата Луиза Григорова 

 
√ Предстоящи събития в страната на 29 април 2022 г.  
Букурещ. 

- Министър-председателят Кирил Петков ще бъде на посещение в Румъния на 29 април. В Букурещ премиерът 
Петков ще проведе среща с министър-председателя на Румъния Николае Чука и с президента на Румъния Клаус 
Йоханис. 

*** 
София. 

- От 9.30 часа ще се проведе заседаниe на Гражданския съвет към ВСС 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе преконференция на Браншова бизнес камара – Плевен, Ротъри 

клуб "Плевен Центрум”, Търговско-промишлена палата – Плевен и младежката ротарианска организация Ротаракт 
"Плевен Центрум”. Ръководствата на четирите организации ще представят пред медиите и обществото предстоящ 
бизнес–форум в Плевен. Той ще се състои на 14 май на тема "Иновации и перспективи в Плевен". 

- От 11.00ч до 14.00ч. 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. 
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- От 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №49, където ще се проведе 
пресконференция на Политическо Движение Социалдемократи на тема: „Предложения за законодателни 
промени в Кодекса на труда и Закона за движението по пътищата“. 

- От 12:30 ч., в Министерството на здравеопазването, в конферентната зала ще бъде подписан анекс към 
Националния рамков договор за медицинските дейности.  

*** 
Асеновград. 

- От 8.00 до 14.00 часа община Асеновград организира акция за събиране на непотребни електроуреди, съобщиха 
от общината. 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на 29 
април 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в сградата на Регионален исторически музей-Бургас ще се проведе пресконференция на проф. доктор 
на историческите науки Николай Овчаров от Националния археологически институт с музей към Българската 
академия на науките, и Милен Николов, директор на Регионален исторически музей-Бургас, ще дадат 
пресконференция на тема: „Нови и неизвестни данни за най-великата победа на българското оръжие през ХІV в. 
– битката при Русокастро”  

*** 
Варна. 

- От 9.00 до 18.00 часа Wizz Air организира целодневно събитие за набиране на кадри заедно с Фрапорт Туин Стар 
на 29 април 2022г.  

- Варна ще бъде домакин на петото издание на Балканската конференция на Международната младежка камара 
(Junior Chamber International – JCI). Тя ще се проведе в периода 29.04-01.05.2022 г. в хотел Rosslyn Dimyat. Участие 
в събитието ще вземат близо 150 делегата от 15 държави, включително и официални лица от ръководството на 
организацията. 

*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа в двора пред Административната сграда на музея (АЕМО „Стария Добрич“) ще се проведе събитие 
за разпространение на резултати във връзка с дейностите по проект „Another way“, финансиран по програма 
Еразъм+ за стратегическо партньорство на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 

*** 
Пловдив. 

- От 21:00 ч. на площад “Джумая” цирк “Играчка - Плачко” ще изиграят своето огнено цирково представление, в 
което ще видим и дервишки танц. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Конференция на тема "Как да опазим природата?", в рамките на 
инициативата на БТА "Български гласове за Европа". Дискусията ще открият евродепутатът Петър Витанов, кметът 
на община Русе Пенчо Милков, областният управител Анатоли Станев и генералният директор на БТА Кирил 
Вълчев. 

- От 10.30 часа в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе ще се проведе регионален форум, посветен на дуалното 
обучение. Той се организира съвместно от Областната администрация и Регионалното управление на 
образованието. 

*** 
с. Първенец. 

- От 11.00 часа на зеленчуковата борса в с. Първенец вицепремиерът Корнелия Нинова ще даде брифинг в с. 
Първенец 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа в зала 5, ет.1 на Съдебната палата ще се проведе среща-разговор на съдии от Районен съд – Стара 
Загора с ученици от девети до дванадесети клас от различни училища в Стара Загора. Темата по която ще се 
събеседва е „Права и задължения на свидетеля в наказателния процес“. 

*** 
Ямбол. 

- От 16:00 часа в пресклуба на спортна зала "Диана" ще се проведе и съвместна пресконференция между 
ръководството на "Овергаз" ООД, ръководството на Баскетболен клуб "Тунджа" Ямбол и директори на учебни 
заведения.  

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

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

