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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Бизнесът ще заложи най-песимистичните варианти в цените заради газа 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, "Бизнес старт"  
Бизнесът иска предвидимост и яснота за цената и сигурността на енергийните доставки. В условията на повишени цени на 
тока и спрени доставки от "Газпром" за българските предприятия е много трудно да прогнозират цената на продукцията 
си и вероятно ще калкулират в нея най-лошия вариант. Това заяви Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водеща Живка Попатанасова. 
""Всеки подписва договор за производство и доставка на своите продукти за бъдещ период със своите контрагенти и 
трябва да фиксира някаква цена. Когато имаш несигурност, фиксираш цена, в която предвиждаш всички рискове по цялата 
верига на доставки - дали ще бъде доставен газа, на каква цена... В такава несигурна ситуация предприемачите залагат 
най-песимистичните варианти, което се отразява на цената на продуктите на пазара." 
Въпреки че финансовият министър Асен Василев увери, че няма да има проблем с доставките на газ, това не успокоява 
бизнеса, който иска да знае цената и времето на доставките, каза Иванов. 
От АИКБ очакват да проведат среща с министър-председателя Кирил Петков и финансовия министър Асен Василев 
следващата седмица. 
В коментар за компенсаторните механизми за високите цени на електроенергията, Иванов заяви, че всяко забавяне на 
решението за тяхното продължаване ще кара предприятията да увеличават цените. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: В несигурна ситуация бизнесът калкулира в цените най-лошия вариант 
Всяко забавяне на решението за компенсаторните механизми за високите цени на електроенергията ще кара 
предприятията да увеличават цените, твърди Добрин Иванов  
Бизнесът иска предвидимост и яснота за цената и сигурността на енергийните доставки. В условията на повишени цени на 
тока и спрени доставки от "Газпром" за българските предприятия е много трудно да прогнозират цената на продукцията 
си и вероятно ще калкулират в нея най-лошия вариант. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
"Всеки подписва договор за производство и доставка на своите продукти за бъдещ период със своите контрагенти и трябва 
да фиксира някаква цена. Когато имаш несигурност, фиксираш цена, в която предвиждаш всички рискове по цялата верига 
на доставки - дали ще бъде доставен газът, на каква цена... В такава несигурна ситуация предприемачите залагат най-
песимистичните варианти, което се отразява на цената на продуктите на пазара", обясни гостът. 
Въпреки че финансовият министър Асен Василев увери, че няма да има проблем с доставките на газ, това не успокоява 
бизнеса, който иска да знае цената и времето на доставките, каза Иванов. 
В коментар за компенсаторните механизми за високите цени на електроенергията, Иванов заяви, че всяко забавяне на 
решението за тяхното продължаване ще кара предприятията да увеличават цените. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Зам.-министърът на туризма в "Бизнес.БГ": Ще се разчита на държавните бази за настаняване на бежанци след 31 май 
След 31 май, което е обявеният край на програмата, която действа в момента, ще се разчита основно на държавните бази. 
Това обясни в студиото на "Бизнес.БГ" Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма в отговор на въпроса какво ще се случи 
с настаняването на бежанците у нас. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/105924-aikb-biznesat-shte-zalozhi-nay-pesimistichnite-varianti-v-tsenite-zaradi-gaza
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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Към момента са обследвани 680 жилища, там биха могли да бъдат настанени около 20 000 души. 57 500 са настанени в 
хотелите в момента, обясни Георгиева. 
Програмата в този вид едва ли ще продължи, но вариантът да се ползва помощта на хотелиерите съществува. 
Държавата има ангажимент, към всички, които проявяват грижи и хуманитарна помощ. Дали ще продължим да 
плащаме по 40 лв., не е уточнено към момента. Измина първият цикъл на разплащането. 10,5 милиона с ДДС са 
разплатени към момента. Платен е периодът 24 февруари - 31 март. По решение на МС се плаща месец за месец, за 
да могат да се верифицират нощувките, каза още зам.-министърът. 
Очакваме динамичен летен сезон, коментира Георгиева. В началото на годината започнаха ранните резервации с много 
добър темп, от средата на месеца отново наблюдаваме повишен интерес на туристите за почивки в България, допълни тя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Къде ще бъдат настанени бежанците след 31 май: Хотелиери настояват за спешно решение за държавната програма 
Къде ще бъдат настанени бежанците след 31 май? Хотелиери настояха в "Денят започва" държавата да вземе спешно 
решение за програмата за настаняване, за да може да получат информация своевременно. 
Елена Андонова е хотелиер от Свети Влас и участва в програмата за настаняване на бежанци. Тя вече е получила 
компенсация от държавата, с която е успяла да покрие разходите си. Не знае обаче какво ще се случи след 31 май и се 
тревожи, защото вече е започнала планирането на туристическите резервации за летния сезон. 
"За нас е важно да знаем какво се случва след 31 май. Имаме и ежедневни запитвания от страна на бежанците и не 
знаем какво да им отговорим. Удължаването на програмата за настаняване, ако е възможно, трябва да бъде 
поднесено информационно възможно най-скоро, за да може да предвидим украинските бежанци в своите 
резервационни планове за летния сезон. Към момента имаме малко резервации от Полша, Румъния, Сърбия и Израел и 
не съм голям оптимист за предстоящия летен сезон." - казва тя. 
Христо Караилиев е хотелиер от Слънчев бряг и е настанил 2500 бежанци. Вчера е посрещнал и първите си туристи - 135 
души от Великобритания, Полша и Румъния. Казва, че в хотела му няма проблем с обслужването и "съжителството" на 
бежанци и туристи. Хората от Украйна са настанени в два от трите блока на хотела, а за туристите засега е предвиден 
третият. 
"Очакванията за летния сезон бяха и си остават добри. Предвиждаме добър сезон и очакваме нещата да се подобрят 
още повече с късните резервации. Ние, като хотел, сме поели ангажимент да осигурим изхранване и настаняване на 
бежанците до 31 май по правилата, разписани по програмата. Какво ще се случи оттам нататък няма как да 
отговорим, защото не зависи от нас. А вече трябва да знаем какво се случва на 1 юни и съответно да информираме 
бежанците накъде да се насочат." - казва той. 
Около 30 000 бежанци от Украйна са настанени по хотели в българското черноморие, уточни в "Денят започва" Константин 
Занков от Института за анализи и оценка в туризма. Според него държавната програма се е оказала от полза за бранша от 
гледна точка на това, че много хотели са успели да отворят по-рано и по-рано да обучат персонала си. Освен това много 
хотелиери са наели част от бежанците на работа при тях. Помощта от 40 лева обаче не осигурява печалба и много хотели 
няма да разчитат на нея за летния сезон. 
"Да, хотелите успяха да работят по-рано, но договорката за настаняване на бежанците е до края на май и това се 
знаеше първоначално. За мен е правилно да се използват държавните бази приоритетно, а ако хотелиери имат 
желание да продължат с тази мярка, да насочат бежанците към тях. Но тук би ставало въпрос за колеги, които 
имат трудности да привлекат туристи и да работят в тези условия. Защото с помощта по тази мярка може и да 
оцелееш, но със сигурност не можеш да излезеш на печалба." 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ След спрените доставки: Ефекти и алтернативи за България 
В енергийния ни микс газът няма голям дял и съществуват алтернативни варианти. 
Един от тях е зелената енергия, която може да бъде трайно решение на проблема с ограничените доставки на енергийни 
ресурси от Русия. Но този преход изисква много време и инвестиции. В тази ситуация обаче, ние се оказваме късметлии, 
защото газът формира едва около 10% от общия ни енергиен микс. 
Семейството на Ремзи Ингилизов произвежда луксозни обувки от 25 години. Преди 5 екипът на фирмата решава да 
създаде план, с който производството им да стане напълно енергийно ефективно: 
Тогава направихме един 5-годишен план, който стъпково всяка година се опитваме да го реализираме. 2020 г. решихме 
да инсталираме фотоволтаичните панели. Получи се малко съвпадение на момента с покачването на цената на тока 
и с нашия план за инсталации на панели, просто съвпаднаха. В края на 2022 година ще сме напълно енергийно 
независими, казва Ремзи Ингилизов, зам.-управител на фирма за обувки. 
Възможност в ограничаване на доставките на руски газ и скок в цените на енергоизточниците като цяло вижда и експертът 
Юлиан Попов. 
България е в много добра позиция заради това, че ние почти не използваме газ за производство на електричество и 
също домашното потребление на газ е много ниско. Общото потребление на газ е около 12% от общия енергиен микс. 
Когато се каже ние сме 100% зависими от Русия енергийно, няма такова нещо. Ние сме една от най-независимите 
енергийно страни в ЕС, което ни дава много възможности, казва Юлиан Попов, политически съветник на Европейската 
климатична фондация. 
Според него сега е моментът да започнем активен преход към енергийна ефективност и алтернативни източници на 
енергия. 

https://bntnews.bg/news/zam-ministarat-na-turizma-v-biznesbg-shte-se-razchita-na-darzhavnite-bazi-za-nastanyavane-na-bezhanci-sled-31-mai-1193241news.html
https://bntnews.bg/news/kade-shte-badat-nastaneni-bezhancite-sled-31-mai-hotelieri-nastoyavat-za-speshno-reshenie-za-darzhavnata-programa-1193480news.html
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Трябва да се търсят решения в енергийната ефективност, възобновяемата енергия, дигитализацията, водорода, 
биогаз. Също нискотехнологични неща като използването на отпадъците като енергиен източник. А ние не го правим 
достатъчно. А могат да се използват не само твърдите отпадъци, но и тези от пречистването на водата. 
Попов обясни и защо България и Полша се оказаха първите страни в Европейския съюз, които конкретно трябва да мислят 
по въпроса заради спрените доставки на руски газ? 
Възможно е по отношение на Полша да става дума за наказание, към България за предупреждение. Възможно е да се 
нацелват в две източноевропейски страни, които не са много зависими от газ. Тоест те няма да пострадат много, 
за да отправят предупреждение към останалия ЕС. 
Според прогнозата на Юлиан Попов в следващата година цените и на газа и на електричеството ще се запазят на стабилни, 
но на високи нива. А изходът от тази ситуация според него - е не да мислим как да заменим руския с газ от другаде, а да се 
насочим към преформатиране на енергийните ни източници. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев гостува на Аграрния университет 
Президентът Румен Радев ще бъде гост на Аграрния университет в Пловдив. Той ще разговаря със студенти и 
преподаватели за перспективите и предизвикателствата пред аграрния сектор у нас, а срещата е под надслов „Бъдещи 
предизвикателства пред младите хора в България“.  
Държавният глава ще посети също учебно-опитната и експериментална винарска изба на университета в село Брестник, 
където ще се запознае с историята на избата и технологията на производство.  
След това в Пловдив Румен Радев ще посети фирмата „Милара Интернешънъл“ - производител на роботи, където ще се 
запознае с високотехнологичното производство на компанията и ще обсъди потенциала за производство на електрически 
камиони в България.  
 
√ Премиерът ще проведе среща с работодателските организации на 5 май 
Премиерът Кирил Петков ще проведе среща с представители на работодателските организации в четвъртък, 5 май, съобщи 
днес правителствената пресслужба. 
Повод за поканата за дискусията в Министерския съвет са цените на природния газ и тока, както и налагащите се в отговор 
мерки.  
В срещата участие ще вземат също вицепремиерите Асен Василев и Корнелия Нинова.  
 
√ Започва строителството на газовия терминал край Александруполис 
Премиерът Кирил Петков ще участва в церемонията, която ще даде старт на строежа, заедно с регионални лидери 
и с председателя на Евросъвета 
Премиерът Кирил Петков ще участва в церемония, която дава старт на строителството на терминала за втечнен газ край 
гръцкия град Александруполис. 
На нея ще присъстват и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, премиерът на Република Северна Македония 
Димитър Ковачевски, както и президентът на Сърбия Александър Вучич. 
Домакин на събитието е гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. 
По план газовото съоръжение ще е входна точка за синьо гориво на страната ни, както и за двете ни западни съседки. 
Терминалът при Александруполис е плаващо съоръжение за съхранение и регазификация с капацитет над 6 млрд. куб. 
метра годишно и 170 000 куб. м газ за съхранение. 
Сред резервиралите капацитет е и „Булгаргаз“ с 500 млн. куб. м. годишно. 
През новото съоръжение Европа ще може да получава газ от различни източници, а основни доставчици се очаква да бъдат 
САЩ и Катар. 
В настоящата енергийна криза, свързана с войната в Украйна, и прекъсването на доставките за някои държави от страна 
на „Газпром“, проектът е от стратегическо значение за страната ни и за Европа като цяло. 
Кирил Петков вече говори за общ регионален пазар, който да намали цената: 
"Ще бъде важно и когато става дума и за втечнен газ, защото едно е България да иска да купува 3 млрд. куб м, Сърбия – 6, 
РСМ, например – 2, друго е заедно да искаме да търгуваме, да купим общо количество, което да се търгува на един общ 
пазар". 
Специално за България приоритетен е интерконекторът с Гърция, който ще бъде завършен през юни, а до есента през него 
трябва да тече към страната ни евтиния азерски природен газ. 
Премиерът ще посети и изграждащата се край гръцкия град Комотини газоизмервателна станция. 
"Огромна разлика в цената на газа означава по-ниски цени на парното следващата зима", каза той при предходната си 
инспекция на съоръжението.  
 
√ Извънреден коалиционен съвет за военната помощ за Украйна 
Изработване на обща позиция за предоставянето на военна помощ за Украйна - това е целта на коалиционен съвет, на 
който се събират днес управляващите. 
От БСП вече поставиха ултиматум и заплашиха, че ще напуснат управлението, ако Министерският съвет вземе такова 
решение. 
В сряда темата за военната помощ влиза и в Народното събрание на извънредно заседание. 
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Лидерите на четирите управляващи формации ще обсъдят днес и възможностите за алтернативни доставки на природен 
газ и мерките за бизнеса, след като "Газпром" спря доставките за България. 
 
√ Славин Янакиев: Без газ ще ни трябват седмици да възстановим производството и то на 60% 
Интервю на Дарина Колева със Славин Янакиев 
Ако се стигне до спирането на подаването на газ това ще доведе до големи проблеми за големи индустриални 
производства в Стара Загора. 
„Няма да може да продължи работата на съществуващото оборудване на газ. Трябва или да го заменим с алтернативно 
или да спрем работа. А в същото време има подписани договори с клиенти, които трябва да се изпълняват“, коментира 
Славин Янакиев директор на голяма леярна в Стара Загора, производител на отливки и части за машиностроенето в Стара 
Загора. 
В предприятието работят над 500 души. По думите му е възможно на някои места да се замени горивото с дизелови 
горелки, но други места не може да се смени с алтернативно гориво. При спиране на газа ако успеем до няколко седмици 
може да се възстанови производството на около 60%. Но това ще доведе до големи проблеми за индустриални 
производства. И затруднения при изпълненията на договорите, коментира Янакиев. 
Допълните трудности предприятието изпитва и със скъпия ток, защото е високоенергоемко. Поскъпват и суровините, с 
които се работи. Според Славин Янакиев е редно да продължи подпомагането на бизнеса заради цените на 
електроенергията и след края на април.  
 
√ За четвърти път отлагат въвеждането на електронната рецепта 
Преди повече от 11 години Националната здравноосигурителна каса съобщи за разработването на Проект 
„Електронна рецепта”. Той целеше "изграждането на централизирана “онлайн” система, която да обхваща дейностите по 
предписването и отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели. Това 
включва регистрация, изпълнение и управление на електронни рецепти, които съдържат лекарства, заплащани напълно 
или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)." 
Тогава беше обещано, че "въвеждането на електронна рецепта ще улесни и пациентите, и лекарите, защото ще даде 
възможност при допусната грешка при изписването на лекарствата тя да бъде отстранена веднага, без да се налага 
повторно посещение при лекаря." И още: "С реализацията на този проект ще се подобри и контролът от страна на НЗОК по 
предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели, като той 
ще се осъществява в реално време." 
Десет години по-късно, на 01.07.2021, от употреба излезе хартиената рецептурна книжка, за да отвори път на 
електронната.  
На 1 май 2022 година хартиена рецепта трябваше да отиде в историята, но от пресцентъра на Министерството на 
здравеопазването съобщиха, че това няма да се случи.  
Междувременно в министерството са постъпили 74 становища и предложения в рамките на общественото обсъждане на 
проекта за изменение на Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Предвид 
големия брой изпратени становища и предложения от заинтересовани страни и необходимото технологично време за 
тяхното разглеждане и обсъждане, посоченият в проекта за изменение на наредбата срок от 1 май 2022 година за отпадане 
на хартиената рецепта се отлага, уточняват от пресцентъра. 
Министерството на здравеопазването продължава да работи в посока въвеждане на електронната рецепта, електронно 
направление и въвеждане на електронно здравно досие до края на тази година. 
 
√ Български автожир спечели престижно американско отличие 
Бългapcĸa кoмпaния cпeчeли пъpвo мяcтo в пpecтижнo излoжeниe в щата Флорида (САЩ), посветено на производители на 
експериментални летателни машини. То се провежда всяка година от 1960 насам и е едно от най-посещаваните събития 
от подобен род. Родният автожир печели призово място в категорията „най-красива двуместна машина“. 
Но какво всъщност е автожир? 
Това e xибpид между xeлиĸoптep и caмoлeт. Името на модела е „Калитеа“, което в превод от гръцки, означава най-красива 
гледка. С максимално тегло от 600 кг, карбонов корпус и възможността ѝ да прелита над труднодостъпни местности, 
машината може да се използва за различни операции, защото е изключително маневрена.  
Пъpвият автожир е създаден още преди 22 години, но така и не стига до пазара. През 2004 г. компанията създава следващ 
модел, който през 2008-а  извършва успешен тестови полет на летище край Монтана. Разработването на наградения модел 
„Калитея“, започва през 2011 година. В компанията сега работят над 25 специалисти инженери от цяла България. 
 
√ България се изкачва с 21 места в Индекса за свободата на словото 
България се изкачва с 21 места в годишната Индекс за свободата на словото на организацията "Репортери без граници" и 
вече заема 91-во място, а не 112-то, както беше миналата година – това съобщиха от Асоциацията на европейските 
журналисти. 
Индексът, който  всяка година оценява свободата на словото в 180 държави, показва двойно нарастване на поляризацията, 
съчетано с информационен хаос в света, отбелязва "Репортери без граници". Тази медийна поляризация води до 
увеличаване на разделението вътре в държавите, но и между държавите.  
Инвазията на Русия (която заема 155-то място) в Украйна (на 106-о място) онагледява тази тенденция, тъй като физическата 
война е предшествана от пропагандна агресия. Норвегия, Дания и Швеция, заема първите три места в класацията. Молдова 
(40 място) и България (91 място) отбелязват значителен напредък благодарение на смяната на правителствата и 
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надеждата, която тази смяна носи за подобрение на ситуацията. За последен път страната ни е била под 100-тно място 
през 2013 година. Трети май е световният ден на свободата на печата. 
 Норвегия, Дания и Швеция заемат първите три места в класацията. Молдова (40 място) и България (91 място) отбелязват 
значителен напредък благодарение на смяната на правителствата и надеждата, която тази смяна носи за подобрение на 
ситуацията. Макар много медии в тези страни да продължават да бъдат собственост или контролирани от олигарси, 
отбелязва "Репортери без граници". Заради убийството на криминалния репортер Йоргос Караивас през април 2021 г., 
Гърция пада от 70 до 108 място и измества България като последна в ЕС в класацията. 
На последните места се нареждат съответно Иран, Еритрея и КНДР. 
 
√ Министрите на икономиката и финансите на ЕС обсъждат плана за възстановяване на България 
Министрите на икономиката и финансите ще проведат неформална видеоконференция, на която ще обсъдят плановете за 
възстановяване и устойчивост на България и Швеция. 
България бе от последните страни-членки, представили плана си за възстановяване от пандемията от Covid-19, като една 
от причините бе и смяната на управлението в страната. 
Оценката на Комисията по него бе отлагана 4 пъти след внасянето му през октомври миналата година. В крайна сметка той 
получи зелена светлина и председателката Урсула фон дер Лайен посети България в тази връзка в началото на април. 
За да влезе обаче в сила, той трябва да получи и одобрението на Съвета на ЕС. Решение по въпроса обаче едва ли може 
да се очаква днес. 
По думите на премиера Кирил Петков този план гарантира енергийната ни сигурност, като намалява и зависимостта ни от 
природен газ, а също така дава възможност за засилен контрол върху дейността на главния прокурор. 
 
√ ЕС ще предложи поетапен отказ от руския петрол 
Европейският съюз ще предложи поетапно отказване от вноса на руски петрол като част от нов пакет санкции срещу Русия, 
съобщи АФП, като се позова на свои дипломатически източници. 
Европейската комисия, която налага санкции от страна на Евросъюза, подготвя в момента текст, който може да бъде 
предложен на 27-те страни членки най-рано в сряда, допълниха дипломатите. 
Някои то тях уточниха за агенцията, че отказването от руски петрол е станало възможно, след като Германия направи 
промяна в позицията си. 
Допреди това Берлин беше на мнение, че мярката ще нанесе твърде големи щети на нейната икономика. 
От своя страна ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел каза, че Русия засилва нападенията си срещу 
Украина, което прави новите санкции "напълно необходими". "Ние трябва да използваме своите икономически и 
финансови възможности, за да накараме Русия да плати за това, което върши", категоричен бе Борел. 
 
√ Забавяне на европейския икономически растеж в началото на годината 
Европейският икономически растеж се забави през първото тримесечие на 2022 г., тъй като започналата на 24-и февруари 
война в Украйна и ускоряващата се инфлация навредиха на икономическата и потребителската активност, показват 
предварителни данни на Евростат. 
Брутният вътрешен продукт в еврозоната се повиши през първото тримесечие на 2022 г. с едва 0,2% спрямо последните 
три месеца на 2021 г., когато беше отчетен растеж от 0,3 на сто. В рамките на целия Европейския съюз растежът на БВП се 
забави до 0,4% от 0,5% в края на миналата година. 
 

Промяна на БВП на еврозоната и ЕС спрямо предходното тримесечие 
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Точно преди началото на руската инвазия в Украйна Европейската комисия прогнозира, че икономиката на еврозоната ще 
нарасне с 0,3% през първите три месеца на годината, така че днешните предварителни данни на Евростат, ако бъдат 
потвърдени на по-късен етап, предполагат, че войната и свързаните с нея скокове на цените на суровините са намалили 
растежа с 0,1 процентни пункта. 
Спрямо първото тримесечие на 2021 г. БВП на еврозоната нарасна с 5% след повишение с 4,7% през последните три месеца, 
докато икономическият растеж в целия ЕС се подобри до 5,2% от 4,9%, показва още предварителните данни на 
европейската статистика. 
 

Промяна на БВП на еврозоната и ЕС спрямо година по-рано 

 
 
Според представените до този момент данни най-солиден растеж на тримесечна база отбеляза икономиката на 
Португалия (повишение с 2,6%), следвана от Австрия (с 2,5%) и Латвия (с 2,1%), докато спад на БВП беше регистриран в 
Швеция (понижение с 0,4%) и в Италия (с 0,2%). 
БВП на Германия нарасна през първото тримесечие с 0,2%, компенсирайки голям част от спад с 0,3% през последното 
тримесечие на 2021 г. На годишна база БВП на водещата европейска икономика нарасна през първото тримесечие с 3,7% 
след повишение с 1,8% в края на миналата година. Преди войната в Украйна ЕК прогнозира, че германската икономика ще 
нарасне с 0,4% спрямо предходното тримесечие. 
Френската икономика пък стагнира през първото тримесечие на 2022 г. (0,0%), показват данните на Евростат, докато ЕК 
прогнозира слаб растеж от 0,1 на сто. 
 
√ Рекордно нарастване на инфлацията в еврозоната през април със 7,5% 
Инфлацията в еврозоната се ускори през април до рекордните 7,5% спрямо същия месец година по-рано, тъй като войната 
в Украйна и западните санкции спрямо Русия продължават да допринасят за повишаване на енергийните, но и на цените 
на храните, показват предварителни данни на Евростат. 
По този начин инфлацията в еврозоната е вече е над три пъти по-висока от целевото ниво на Европейската централна банка 
за инфлация около 2 на сто, като централните банкери вече се притесняват, че бързият ръст на цените може да се укрепи, 
създавайки трудно разбиваема инфлационнионна спирала от типа "цени-заплати-цени". 
На месечна база индексът на производствени цени (CPI) в еврозоната се повиши през април с 0,6% спрямо март, когато 
нарасна с цели 2,4 на сто. 
Потребителската инфлация на годишна база пък се ускори през април до 7,5% от 7,4% през март, потвърждавайки 
осредните очаквания на финансовите пазари. Това представлява рекордно повишаване на инфлацията в еврозоната за 
пети пореден месец, тъй като войната в Украйна и санкциите срещу Русия тласнаха цените на горивата и природния газ до 
много високи нива, показват предварителните оценки на европейската статистика. 
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Графика на инфлацията (индека CPI) на годишна база 

 
 
Въпреки че енергийни разходи имат най-голям принос, темпът на енергийната инфлация всъщност намалява през април в 
сравнение с март, но се ускорява ръстът на цените на храните, услугите и неенергийните промишлени стоки, което 
предполага, че инфлацията става все по-широко базирана. 
За пореден месец най-голям принос за ускоряващата се инфлация в еврозоната допринесоха нарастващите енергийни 
цени, като през април те се повишиха с 38% на годишна база след скок с 44,4% през март, а на месечна база се понижиха 
с 3,7 на сто. 
Има обаче ускоряване на растежа и на цените на храните с 6,4% след тяхно повишение с 5% през март, докато цените на 
неергийните продукти се повишиха през април с 3,8% след растеж с 3,4% месец по-рано. Цените на услугите пък се 
повишиха с 3,3% спрямо април 2021 г. след повишение с 2,7% през март. 
Основната инфлация (без цените на храни и енергия) в еврозоната нарасна през април с 1,1% спрямо март, а спрямо година 
по-рано тя се повиши с 3,5% след растеж с 2,9% месец по-рано. Сериозното нарастване на основните цени може да засили 
притесненията на ЕЦБ, че високата инфлация може да се окаже трудна за преодоляване и че продължилата почти 
десетилетие борба с доста слабото нарастване на цените вече официално е приключила. 
Борейки се да ограничи ръста на цените, ЕЦБ почти сигурно ще намали допълнително стимулиращата си политика в 
подкрепа на икономиката на срещата си на 9 юни, дори ако войната в Украйна продължава да вреди на потребителското 
и бизнес доверие и има риск от свиване на европейската икономика през настоящото тримесечие. 
ЕЦБ първо ще сложи край на покупките на облигации, вероятно през юли, а след това ще обмисли повишаване на лихвите 
някъде през третото тримесечие, последвано от ново вдигане на лихвите вероятно преди края на годината. 
В момента финансовите пазари оценяват повишения на лихвите на ЕЦБ с общо 90 базисни пункта (с 0,9%) през тази година, 
като това стане на 3 или 4 стъпки. Това би върнало лихвите по депозитите на ЕЦБ, която е на ниво от -0,5%, обратно на 
положителна територия за първи път от 2014 г. 
 
√ Виктор Орбан казал на папата, че Русия иска край на войната на 9 май 
Папа Франциск е поискал среща с руския президент Владимир Путин в Москва, за да се опита да спре войната в Украйна, 
но все още не е получил отговор. Светият отец заяви това в публикувано днес интервю за италианския в. "Кориере дела 
Сера", предаде Ройтерс. 
Папата каза още, че унгарският премиер Виктор Орбан му е казал, че руският план е да войната да приключи на 9 май, 
когато Русия чества годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война.  
 
√ САЩ смятат, че Русия ще анексира завладени източни райони в Украйна 
Русия предприе вчера нова атака срещу украинско пристанище Одеса, след като Съединените щати предупредиха, че 
Москва възнамерява официално да анексира завладените региони на изток. Новите тежки сражения се водят на фона на 
направеното от Европейския съюз изявление, че се готви за пълен край на доставките на руски газ. Блокът в същото време 
подготвя нов пакет от санкции. 
След като не успя да превземе столицата Киев, Москва прехвърли продължаващата вече над два месеца инвазия към 
предимно рускоговорящи райони и засили натиска върху Одеса. Общинският съвет на черноморското пристанище съобщи, 
че руски удар е засегнал снощи жилищна сграда. При атаката е загинал 15-годишен младеж. Според руското военно 
министерство е ударено военно летище край пристанището и са унищожени писта, хангар и склад с оръжия и боеприпаси. 
Интензивни боеве имаше също в Източна Украйна около Изюм, Лиман и Рубежное, съобщи генералният щаб на Украйна. 
Губернаторът на източния регион Луганск заяви, че очаква повече битки преди 9 май - деня, в който Русия празнува 
капитулацията на нацистка Германия през 1945 г. Руският външен министър Сергей Лавров обаче каза пред италианска 
телевизия, че силите на Москва "няма изкуствено да коригират действията си заради нито една дата, включително Деня 
на победата". 
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски и други официални лица от Израел, Италия, Канада и 
Германия отправиха критики към Сергей Лавров заради изказаното от него твърдение, че лидерът на нацистка Германия 
Адолф Хитлер е имал еврейски произход. 
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"Тези думи означават, че първият дипломат на Русия обвинява еврейския народ за престъпленията на нацистите. Нямам 
думи. Разбира се, има голям скандал в Израел по отношение на това изказване. Никой обаче не чува протести или 
извинения от Москва. Има мълчание. Значи те са съгласни с това, което казва техният външен министър", каза Зеленски в 
обичайното си видео послание към украинския народ. 
Украинските власти съобщиха по-рано, че над 100 цивилни са били евакуирани през уикенда от стоманодобивния завод 
"Азовстал" в Мариупол, където са блокирани войници и много цивилни. Още 20 души са били прехвърлени в понеделник 
вечерта. Украйна и Русия координират евакуацията на цивилни с Международния комитет на Червения кръст. 
 
√ Русия е пренасочила интернет трафика от Херсон 
Русия е пренасочила интернет трафика от окупирания украински регион Херсон през руската комуникационната 
инфраструктура. Това съобщи агенция Ройтерс, като се позова на организацията "НетБлокс", която следи киберсигурността 
и прекъсванията в доставките на интернет услуги.  
Базираната в Лондон "НетБлокс" е регистрирала почти пълно спиране на интернета в Херсон в събота, което е засегнало 
редица украински доставчици. Връзката е била възстановена след няколко часа, но трафикът вече е преминавал през 
Русия, сочат данни на организацията. 
Москва твърди, че е установила пълен контрол над Херсон, а действията, свързани с пренасочване на интернета, целят да 
затвърдят руската власт там, посочва Ройтерс. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Журналистът Роселина Петкова е новият водещ на предаването „Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria 
Тя ще запознава зрителите на бизнес телевизията с най-важните икономически новини и събития от света заедно с 
Христо Николов 
Журналистът и редактор в Bloomberg TV Bulgaria Роселина Петкова е новият водещ на „Бизнес старт“. От 3 май, заедно с 
дългогодишния журналист и водещ на сутрешния блок на бизнес телевизията Христо Николов, всеки делничен ден от 09:30 
часа тя ще запознава зрителите в ефира на Bloomberg TV Bulgaria с най-актуалните и горещи теми от света на бизнеса, 
технологиите, икономиката и финансите. 
Роселина Петкова завършва „Социология“ и „Политически мениджмънт и публични политики“ в Нов български 
университет. Нейният професионален път започва като репортер в различни онлайн платформи. Трупа опит в 
политематични български медии като редактор и водещ на новини. 
„За мен е чест да бъда част от предаването „Бизнес старт”. Стандартите, които екипът е задал през годините, са 
изключително високи и съм развълнувана, че колегите ми гласуваха доверие да съм част от отразяването на 
водещите политически и икономически събития“, споделя тя. 
Роселина Петкова се присъединява към екипа на Bloomberg TV Bulgariа през 2021 г. като редактор на предаването „В 
развитие“, където всеки четвъртък води своя авторска рубрика - Made In Green, посветена на климатичните промени, 
влиянието им върху различните индустрии в страната и по света, проблемите и решенията на глобално ниво. 
Бизнес телевизията пожелава успех на досегашния водещ на предаването „Бизнес старт" Живка Попатанасова, която 
продължава професионалния си път извън телевизията. 
 
√ Санкциите не са изяснили какво се смята за "руски петрол" 
Руският суров петрол ще продължи да изтича на пазара, точно както сега доставките от Иран и Венецуела 
Санкциите на Европейския съюз срещу руския петрол са все по-близо, като Германия, най-голямата икономика в блока, 
заяви, че няма да се противопостави на ембаргото. Но какво всъщност се счита за "руски петрол"? 
Въвеждането на ограничения върху руския суров петрол е едно. Друго са опитите да се спре продажбата на руски 
рафинирани продукти. Това е по-сложно, защото не е ясно какво може или трябва да бъде включено в тях, пише Джулиан 
Лий за Bloomberg. 
За суровия петрол това е (относително) ясно. Санкциите трябва да се прилагат за суровия петрол, изпомпван от петролните 
находища в Русия, от които правителството получава приходи под формата на експортни мита и данък върху добива на 
минерали. 
Единствената област на несигурност е суровия петрол на CPC /Caspian Pipeline Consortium/ , който се доставя от терминал 
на руското черноморско крайбрежие - близо до основното експортно пристанище на страната в региона Новоросийск, но 
напълно отделно от него. Сместа съдържа някои молекули с руски произход, а купувачите биват преследвани от 
организации, които следят доставките на "руски" суров петрол. 
На терминала за износ на CPC петролът се състои от приблизително 90% суров петрол от Казахстан и 10%, който идва от 
находища в руския сектор на Каспийско море, които се експлоатират от руската петролна компания Lukoil. 
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Макар че би било технически възможно руските молекули да бъдат отделени преди износа, както първоначално предложи 
Министерството на финансите на САЩ в своите насоки относно санкциите за руския петрол, това няма да се случи. Руските 
оператори на терминала за износ няма да отделят молекулите от руските петролни находища само, за да улеснят 
купувачите да избегнат санкциите. Това би го превърнало в кандидат за санкции. 
От друга страна да се забрани износът на СРС, който пренася около 80% от износа на суров петрол от Казахстан, означава 
да се осакати икономиката на Казахстан, като същевременно се нанесе съвсем малка щета на Русия. 
В средата на март Министерството на финансите на САЩ актуализира насоките си, като отбеляза, че суровият петрол на 
CPC "се продава и зарежда със сертификат за произход, удостоверяващ, че суровият петрол е с произход от Казахстан" и 
че "американските лица могат основателно да разчитат на сертификата за произход". 
Така че руският суров петрол ще продължи да изтича на пазара, точно както сега доставките от Иран и Венецуела, като 
някои страни са готови да продължат да купуват въпреки санкциите. Биха могли да се предприемат стъпки за ограничаване 
и постепенно намаляване на тези потоци с течение на времето, като се предоставят дерогации на купувачи, които докажат, 
че намаляват покупките си на руски суров петрол. Това беше направено със значителен успех по време на санкциите срещу 
иранския петрол по времето на Обама. Да, ще има известна контрабанда и смесване на руски суров петрол с други сортове 
при съмнителни прехвърляния от кораб на кораб, но никоя система няма да бъде съвършена. 
Рафинираните продукти са още по-сложни. 
Горивата, произвеждани в руските рафинерии, са лесна мишена. Американската забрана за внос вече удря руските 
рафинерии, които имат малко други пазари за продажба на мазут и вакуумни газьоли. Натрупването на непродаден 
продукт ги принуди да намалят производителността си, тъй като нямат достатъчно място за съхранение. 
 

 
 
Но какво да кажем например за дизеловото гориво, произвеждано в индийска рафинерия, която е започнала да внася 
руски суров петрол наред с доставките от традиционните доставчици от Близкия изток? Как трябва да се класифицират 
тези рафинирани продукти? Москва няма да види данъчни постъпления от продажбите на дизелово гориво - тя вече ги е 
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събрала от първоначалния товар суров петрол. Но ако такива продажби са разрешени, няма икономически стимул за 
индийските рафинерии да спрат да купуват руски суров петрол. А покупките им нараснаха след нахлуването на Москва в 
Украйна. 
Разходите за транспортиране на суров петрол от западна Русия до Индия и Китай са много по-големи, отколкото доставките 
до Европа, което налага големи отстъпки за компенсиране на по-високите транспортни разходи и много повече кораби, 
като пътуванията до Азия отнемат поне четири пъти повече време, отколкото пътуванията до Европа. 
Динамиката на петролния пазар, където дизеловото гориво вече е в недостиг, а цените му достигнаха рекордно високи 
стойности, може да затрудни санкционирането на продукти, рафинирани от руски суров петрол, извън Русия. Може би 
това е просто нещо, с което трябва да живеем, тъй като санкциите се затягат за руските суровинни потоци. Санкциите няма 
да са провал, дори ако само намалят, а не спрат износа на петрол от Русия. 
 
√ Износът на газ на "Газпром" намалява, тъй като купувачите се насочват към спот пазара 
Европа внася рекордни количества втечнен природен газ с намалени цени 
Дневните продажби на природен газ на ключови чуждестранни пазари от страна на  "Газпром" се понижиха до най-ниското 
си ниво от три месеца насам през април, тъй като клиентите се насочиха към по-евтини доставки на спот пазара на фона 
на мекото време и вълната от втечнен природен газ, пише Bloomberg. 
Европа внася рекордни количества втечнен природен газ с намалени цени поради затихналото търсене в Азия и в момент, 
когато Европа се отказва от горивото, доставяно по тръбопроводи от Русия. Това, както и намаленото търсене на топлинна 
енергия, задържат цените и карат клиентите на „Газпром” да резервират по-малки количества, разрешени по договори, и 
вместо това да се насочат към по-атрактивни доставки на спот пазара. 
Според Томас Роджърс, анализатор в ICIS, "по-икономично" е клиентите да използват гъвкавостта, позволена от 
дългосрочните споразумения с руския газов гигант, и да търсят алтернативни краткосрочни доставки на спот пазара, където 
цените през април бяха по-ниски от тези по дългосрочните сделки. 
През миналия месец „Газпром” е изнасял средно 387 млн. куб. м на ден за страни извън бившия Съветски съюз, което е с 
22% по-малко от март, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни, публикувани днес. Доставените 50,1 млрд. 
куб. м през първите четири месеца на годината са с близо 27% по-малко от година по-рано. 
В сряда Русия спря доставките за Полша и България, като по този начин драматично изостри ситуацията и изпълни 
заплахата си да прекрати доставките, ако плащанията не се извършват в рубли. Контролираният от държавата 
производител заяви днес, че продължава да доставя газ в съответствие със заявките на потребителите и спазва изцяло 
договорните си задължения. 
„Газпром” не предоставя подробна разбивка на износа по държави, което затруднява оценката на потоците към Турция и 
по-голямата част от Европа - ключовия пазар за чуждестранните му доставки. Руските дневни доставки към границите с 
европейските държави са средно 298 млн. куб. м в периода 1-26 април, което е с почти 18% по-малко в сравнение със 
среднодневните потоци през март, сочат данните на Газпром. 
Спадът на потоците "е свързан и с по-малкото търсене на газ през пролетта, а нагнетяването в хранилищата вече е 
започнало, което е намалило донякъде нервността на пазара", според анализатори в Rystad Energy. 
Доставките на "Газпром" за Китай са се увеличили с почти 60% на годишна база през периода януари-април, съобщи 
производителят, без да посочва точни обеми на доставките. 
Въпреки неотдавнашното спиране на доставките Полша е купувала руски газ чрез реверсивни потоци от Германия, заяви 
в четвъртък говорителят на „Газпром” Сергей Куприянов. Реверсивните потоци към Полша през връзката Ямал-Европа са 
били около 30 млн. куб. м на ден, което е почти равно на обемите по договора с „Газпром Експорт” през предходните дни, 
каза той. 
Среднодневното производство на „Газпром" през април е било 1,347 млрд. куб. м, което е с 8,5% по-малко от предходния 
месец, според изчисления на Bloomberg. От началото на 2022 г. досега той е изпомпал 175,4 млрд. куб. м природен газ, 
което е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година. 
 
√ Краят на лесните пари ще предизвика глобален финансов шок за $410 млрд. 
Централните банки затягат политиките си и застрашават стабилността на пазара 
Глобалният отказ от лесните пари може да се ускори, тъй като пандемичната вълна на изкупуване на облигации от 
централните банки се обръща и заплашва с нов шок световните икономики и финансови пазари, предава Bloomberg. 
Bloomberg Economics изчислява, че банките в страните от Г-7 ще свият балансите си с около 410 милиарда долара през 
остатъка от 2022 г. Това е рязък обрат спрямо миналата година, когато те добавиха 2,8 трилиона долара - като общото им 
увеличение от началото на Covid пандемията надмина 8 трилиона долара. 
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Тази вълна от парична подкрепа помогна за поддържане на икономиките и цените на активите през пандемичния спад. 
Централните банки започват да я оттеглят - със закъснение, според някои критици - тъй като инфлацията се издига до 
стойности, невиждани от десетилетия. Двойното въздействие на свиването на балансите и по-високите лихвени проценти 
допълва безпрецедентно предизвикателство за глобалната икономика, която вече е засегната от инвазията на Русия в 
Украйна и новите блокади заради Covid в Китай. 
За разлика от предишни цикли на затягане, когато Федералният резерв на САЩ беше сам в свиването на баланса си, този 
път се очаква и други да направят същото. 
Тяхната нова политика, известна като количествено затягане - обратното на количественото облекчаване, към което 
централните банки се обърнаха по време на пандемията и Голямата рецесия - вероятно ще доведе до по-високи разходи 
по заемите и ще пресуши ликвидността. 
Вече нарастващата доходност на облигациите, падащите цени на акциите и по-силният щатски долар затягат финансовите 
условия - дори преди натискът на Федералният резерв за повишаване на лихвените проценти да започне с пълна сила. 
„Това е голям финансов шок за света“, каза Алисия Гарсия Ереро, главен икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в 
Natixis SA, която преди това е работила за Европейската централна банка и Международния валутен фонд. „Вече виждате 
последствията от намаляването на доларовата ликвидност и поскъпването на долара“. 
 

 
 
Очаква се Федералният резерв да повиши лихвения процент с 50 базисни пункта на своята среща на 3 и 4 май и няколко 
пъти след това, като търговците очакват затягане с около 250 базисни пункта от сега до края на годината. Длъжностните 
лица се очаква да започнат да съкращават баланса с максимален темп от 95 милиарда долара на месец, което е по-бързо, 
отколкото сочеха повечето прогнози в началото на годината. 
Централната банка на САЩ ще постигне това, като остави притежанията си от държавни облигации и обезпечени с ипотека 
ценни книжа да достигнат до падеж, вместо целенасочено да продава активите, които е закупила. Банкерите оставиха 
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отворена възможността на по-късен етап да продадат ипотечни облигации и да се върнат към портфейл, съставен изцяло 
от държавни ценни книжа. 
През 2013 г. балансовите планове на Федералният резерв изненадаха инвеститорите и предизвикаха епизод на финансови 
сътресения. Този път политиката беше добре обяснена в САЩ и на други места. Мениджърите на активи имаха време да 
оценят ефектите, което би трябвало да направи един стряскащ шок на пазарите по-малко вероятен. 
Досега предложените политики на Федералния резерв карат инвеститорите да изискват обезпечение за рисковете от 
притежаването на дългосрочни американски облигации. Срочната премия — допълнителната компенсация, която 
инвеститорите изискват, за да притежават дълг с по-дълъг матуритет, вместо непрекъснато прехвърляне на задължения с 
по-кратка дата, нараства. 
Служители на централната банка заявиха, че изкупуването на активи е помогнало за понижаване на доходността, като 
намали срочната премия, осигурявайки обезпечение за икономиката по време на рецесията през 2020 г. Инвеститорите 
очакват количественото затягане да направи обратното. 
 

 
 
Очаква се темпът на възстановяване на баланса на Фед да бъде приблизително два пъти по-бърз, отколкото през 2017 г., 
когато за последно изчерпа своите активи. 
Степента на това свиване и очакваната му траектория са първи в историята на паричните политики, според мениджъра на 
фонда Gavekal Research Ltd. Дидие Дарсе. 
Други централни банки се движат в същата посока: 

• Европейската централна банка сигнализира, че ще прекрати изкупуването на активи през третото тримесечие, 
времева линия, която е усложнена от войната в Украйна. 

• Банката на Англия вече започна да свива баланса си, като прекрати реинвестирането през февруари. Очаква се 
отново да повиши лихвите през май, като доведе ключовата лихва до прага, при който служителите на банката ще 
претеглят активните продажби от своя портфейл от активи. 

• Очаква се пасивно намаляване на баланса на Банката на Канада - изборът да не купува нови облигации, когато 
настъпи падежът на вече притежаваните от нея облигации - се очаква да доведе до свиване на притежанията на 
държавен дълг с 40% през следващите две години. 

•  
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Банката на Япония е единственото изключение и остава обвързана с покупките на активи - тя трябваше да ги увеличи през 
последните седмици, за да защити политиката си за контролиране на доходността на облигации. Йената отслабна до най-
ниското ниво от 20 години в процеса. 
Китай, който избегна изкупуването на активи през кризата, премина към режим на стимулиране с целенасочени мерки 
към осигуряване на финансиране за по-малкия бизнес, тъй като се бори да овладее най-тежкото огнище на Covid в страната 
от 2020 г.. Китайските лидери в петък обещаха да увеличат стимулите, за да поддържат растежа. 
Инвеститорите се опасяват от неизвестното, тъй като ликвидността се източва от пазарите на облигации, които бяха 
наводнени с пари от централните банки през период, който се простира от финансовата криза от 2008 г. насам. Пазари 
като жилища и криптовалути, които нараснаха през годините на лесни пари, ще бъдат изправени пред изпитание, тъй като 
ликвидността се свива. 
„Тъй като цялото това затягане на централните банка вече се забавя, наистина ще зависи дали централните банки ще ни 
насочат към рецесия“, каза Кати Джоунс, главен стратег по фиксирани доходи в Charles Schwab & Co., която управлява над 
$7 трилиона в общи активи. 
Някои се връщат към рисковите активи в очакване. 
Robeco Institutional Asset Management закупи краткосрочни облигации и намали притежанията си от високи доходи, 
кредити и облигации в твърда валута на развиващите се пазари, тъй като очаква икономиката да се забави или дори да се 
насочи към рецесия тази година. 
Мениджърът на имущество Brewin Dolphin Ltd. става все по-отбранителен, като се стреми да намали дяловия си капитал 
при евентуално мобилизиране на пазара. 
 

 
 
Стратегът на Citigroup Мат Кинг каза, че потоците на ликвидност са много по-важни и имат по-добра корелация с акции, 
отколкото реалната доходност. Той изчислява, че всеки $1 трилион количествено затягане на активи ще се равнява на спад 
от приблизително 10% при фондовите борси през следващите 12 месеца. 
За Крис Иго, главен инвестиционен директор в Axa Investment Managers, моментът е подходящ за закупуване на облигации 
като допълнителна безопасност, в случай че акциите реагират зле на количественото затягане и по-високите лихвени 
проценти. 
„Акциите са склонни да се представят по-слабо, когато икономиката наистина се срива и печалбите са намалени. Това се 
предшества от по-високи ставки на лихвите“, каза Иго. „В тази времева линия все още не сме на този етап. Но добавянето 
на активи с фиксиран доход бавно, когато доходността се покачва, в крайна сметка ще даде по-ефективно обезопасяване 
в портфейл с множество активи, когато и ако възвръщаемостта на капитала стане по-отрицателна. 
Централните банкери твърдят, че свиването на техните баланси, като се позволи на облигациите да се оттеглят, вместо 
рязката им продажба, не трябва да бъде твърде разрушително. Веднъж процесът беше описан от тогавашния председател 
на Фед и настоящ министър на финансите на САЩ Джанет Йелън като „да гледате как изсъхва боя“. 
И все пак, комбинацията от количествено затягане, нарастващи краткосрочни лихвени проценти, силен долар, по-високи 
цени на суровините и фискално свиване на САЩ ще представляват сериозно предизвикателство за САЩ и за света, каза 
Джийн Танузо, глобален ръководител на фиксирания доход в Columbia Threadneedle Investments. 
„Това е твърде голям товар за икономиката“, каза Тануцо. „Не е нужно да имаме рецесия, за да кажем, че растежът ще 
бъде доста бавен в края на годината“. 
 
√ Кремъл включва суверенния фонд в спасяването на икономиката, вероятно напразно 
Дълбоките джобове на Москва финансират увеличаването на пенсиите и спасяването на предприятия, силно 
засегнати от санкции 
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Русия събира пакет за помощ, еквивалентен на десетки милиарди долари, за да смекчи удара на западните санкции и да 
защити населението си от финансовите последици от войната на президента Владимир Путин в Украйна, пише в свой 
коментар The Wall Street Journal. 
Мерките на Москва, които са насочени към помощта за затруднени лица и предприятия, е малко вероятно да попречат на 
Русия да изпадне в най-рязкото забавяне на икономиката от десетилетия, казват анализатори. Но те показват дълбоките 
джобове, с които разполага Кремъл, за да прекара населението през сривовете на икономиката по време на войната. 
От началото на нашествието на 24 февруари Путин подписа няколко кръга от антикризисно законодателство и нареди 
извънредно увеличаване на плащанията на пенсионери, държавни служители и нуждаещи се, за да компенсира 
нарастващата инфлация. Той също така е подкрепил субсидирани от държавата заеми на компании, засегнати от санкции. 
Подобен ход може да осигури спасителен пояс за фабрики, които са спрели производството поради липса на вносни 
компоненти като компютърни чипове. 
Русия може да харчи щедро за укрепване на икономиката си благодарение на ниското си дългово бреме и огромните 
енергийни приходи - дори когато е изправена пред нарастващите разходи от войната в Украйна. През март, първия пълен 
месец на конфликта, разходите на руското федерално правителство се покачиха с 37% спрямо година по-рано, отчасти 
дължащи се на нарастващите разходи за отбрана, според данни на финансовото министерство. Но приходите от петрол и 
газ се удвоиха в рубли за същия период, почти компенсирайки цялото увеличение на разходите, показват данните. 
"Руското правителство има много пари, защото получава огромни приходи от петрол и газ, които са на много високи 
цени", казва Наталия Зубаревич, икономист от Москва. "Има достатъчно пари както за отбрана, така и за издръжка 
на населението." 
Длъжностните лица не са посочили обща цена за усилията за облекчаване или подробно как ще бъдат изразходвани 
парите. Министърът на финансите Антон Силуанов каза миналия месец, че първоначалните антикризисни мерки ще 
струват повече от 2,5 трилиона рубли, или 35 милиарда долара, което включва както разходите, така и данъчните 
облекчения. В сряда Силуанов каза, че държавният фонд за национално благосъстояние – фонд за черни дни, в който 
Москва е натрупала непредвидени приходи от петрол и газ – ще рекапитализира основния превозвач "Аерофлот" и 
железопътния оператор "Руски железници", като и двете са силно засегнати от санкции. 
Друг висш служител, първият вицепремиер Андрей Белоусов, каза, че властите могат да предоставят до 8 трилиона рубли 
– или 112 милиарда долара – кредит за подкрепа на икономиката, включително субсидирани ипотеки и заеми на бизнеса. 
Говорейки пред депутати на 13 април, Белоусов описа това ниво като горна граница, която правителството не може да 
надхвърли, без да подклажда инфлацията. 
Кремъл се надява, че подобни усилия ще помогнат за притъпяване на ефектите на рязкото забавяне. Световната банка 
прогнозира, че икономическото производство на Русия ще се свие с 11,2% тази година, което е най-сериозното свиване от 
90-те години на миналия век. 
Малко след инвазията Москва временно спря правилото за фискална дисциплина, което изискваше правителството да 
насочва излишните приходи от петрол и газ в суверенния фонд. Съгласно промяната такива средства могат да се насочват 
за подкрепа на икономиката. 
Все пак икономистите твърдят, че държавните разходи не са магически куршум за Русия. Фискалните стимули – като 
многотрилионното законодателство за Covid-19 в САЩ – стимулират икономическата активност, като дават на 
потребителите повече пари за харчене. Но проблемът, пред който е изправена Русия сега, не е недостиг на търсене, казват 
икономисти. Вместо това е недостатъчно предлагане, поради изчезването на голяма част от вноса. 
"Проблемът с руската икономика не е, че хората нямат пари", казва Максим Миронов, професор по финанси в IE  
Business School в Мадрид. "Това е, че няма достатъчно компоненти поради проблеми с веригата за доставки. И не 
можете да поправите това с фискални стимули." 
Правителството вероятно ще насочи разходите си за политическата база на Путин, включително възрастни руснаци и 
служители в обществения сектор, прогнозира Миронов. "Те ще направят всичко необходимо, за да гарантират, че хората, 
издържани от държавния бюджет, и служителите на правоприлагащите органи се чувстват комфортно, защото това е, върху 
което е изградена системата", каза той. 
Тежката икономическа криза може да представлява предизвикателство за Путин, който затвърди популярността си, като 
въведе период на стабилност след хаоса от непосредствените постсъветски години. През последните седмици президентът 
многократно се появяваше по телевизията, за да защити икономическото облекчение, дори когато обявяваше победа в 
отблъскването на първоначалния натиск на западните санкции. 
Миналата седмица Путин призова депутатите да ускорят работата по увеличаване на социалните плащания. Такива стъпки 
"целят да предоставят пряка помощ на най-уязвимите категории граждани – семейства с деца и хора от по-старото 
поколение", каза той в телевизионни изказвания. 
Някои икономисти твърдят, че фискалните мерки, обявени от правителството досега, са недостатъчни за мащаба на 
задаващата се криза в Русия, която те очакват да се влоши, тъй като компаниите обявяват повече съкращения през 
следващите месеци. 
"Явно е, че икономиката е изправена пред трудни времена и досега не съм виждала конкретен план за спасяване на 
икономиката“, каза Александра Осмоловская-Суслина, ръководител на отдела за фискална политика в Economic Expert 
Group, независим мозъчен тръст в Москва. 
Силуанов, финансовият министър, каза миналата седмица, че Русия няма да вземе заем, за да финансира дефицита си тази 
година. Вместо това правителството вероятно ще използва суверенния фонд, който възлизаше на 155 милиарда долара в 
началото на април. 
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Решението на правителството да не взема заеми може да показва предпазливост относно подхранването на инфлацията, 
която скочи до седемгодишен връх през март, тъй като санкциите засилиха цената на вноса. Санкциите затвориха и много 
международни дългови пазари към Русия, ограничавайки способността на правителството да поддържа дефицит. 
Русия вероятно ще бъде предпазлива по отношение на фискалните стимули, за да избегне ускоряването на инфлацията, 
каза Елина Рибакова, главен заместник-икономист в Института за международни финанси. Всеки намек, че Русия печата 
пари за финансиране на дефицити, може да дестабилизира рублата и да отприщи финансова криза, предупреди Рибакова. 
"Ако станат твърде агресивни с фискалните разходи, това е много голям риск за страната“, каза тя. 
 
√ Зеленото самолетно гориво е тук - защо авиокомпаниите не го използват 
Устойчивото авиационно гориво SAF обещава да намали емисиите с 80%, но е три пъти по-скъпо 
Има малка вероятност следващият ви полет да бъде задвижван, поне отчасти, от използвани масла за готвене или 
селскостопански отпадъци. Това са едни от съставките на SAF - устойчиво авиационно гориво - нов вид гориво за реактивни 
самолети, което обещава да намали въглеродните емисии средно с 80%, според IATA, Международната асоциация за 
въздушен транспорт, пише CNN. 
Първите търговски полети, използващи устойчиво гориво, са осъществени през 2011 г. и оттогава то се е превърнало в 
ключов елемент за повишаване на устойчивостта на въздушния транспорт. 
Авиационната индустрия е поела ангажимент до 2050 г. глобалните въглеродни емисии да бъдат наполовина по-ниски от 
тези през 2005 г. След това се надява да достигне нулеви нетни емисии или пълно отсъствие на емисии още едно 
десетилетие след това. Това е изключително амбициозен план, в който на устойчивото гориво се падат от 50% до 75% от 
общото намаление на емисиите, в зависимост от различните сценарии, които могат да се развият от сега до тогава. 
И все пак през 2019 г. - последната година на обичайната дейност преди пандемията - устойчивото гориво представлява 
само 0,1% от цялото използвано самолетно гориво в света, според Световния икономически форум. Така че защо 
авиокомпаниите не използват повече от него? 
Увеличаване на мащаба 
Устойчивото гориво е "drop in" гориво, което означава, че може да се използва сега, в съществуващи самолети, с малки 
или никакви промени. 
"Това е изключително важно и много полезно за авиационната индустрия, защото не е необходимо да се инвестира в 
нова инфраструктура или нови самолети, а също така е чудесно и за летищата, защото те могат да използват 
същата инфраструктура за съхранение и зареждане - от тази гледна точка устойчивото гориво е отлично", казва 
Андреас Шафер, професор по енергетика и транспорт в University College London. 
В стремежа си да стане по-устойчива, авиацията също така търси технологии от следващо поколение като водородни и 
електрически полети, но те изискват трансформационни промени, които ще се осъществят след много години. По думите 
на главния изпълнителен директор на Boeing Дейвид Калхун, устойчивото гориво е "единственият отговор между сега и 
2050 г.". 
Устойчивото гориво има нисък въглероден отпечатък, тъй като се произвежда от отпадъчни продукти, при които 
въглеродът вече е бил отделен, или от растения, които използват CO2 за растежа си. 
Проблемът е, че в момента производството му е много по-скъпо от това на обикновеното гориво за реактивни двигатели, 
дори при днешните високи цени на петрола. 
"В момента няма реална икономическа обосновка за сектора да инвестира в него", обяснява Шафър, което означава, 
че авиокомпаниите нямат друг стимул да използват устойчиво гориво, освен да намалят емисиите - но при 
сегашните цени и в условията на глобална криза, предизвикана от Covid, това е лукс, който не могат да си позволят.  
За да се понижи цената, производството трябва да се увеличи значително и на пазара да се появят нови видове SAF.  
Днес по-голямата част от устойчивото гориво се предлага под формата на биогориво, произведено от отпадъчни мазнини, 
като например използвано олио за готвене, или от маслодайни дървета, целенасочено отглеждани върху обезлесени земи. 
В момента обаче тези суровини не са достатъчни, за да могат да снабдяват индустрията в значителен мащаб. 
Задвижване от отпадъци 
В близко бъдеще по-скъпото биогориво би могло да се произвежда от селскостопански отпадъци, като например 
растителни стъбла или люспи и остатъци от преработката на дървесина, както и от нарочно отглеждани неядливи растения 
като мискантус, подобен на бамбука. Дори битовите отпадъци, които често отиват на сметището, имат потенциала да бъдат 
превърнати в устойчиво гориво. 
И накрая, в бъдеще ще можем да произвеждаме друг вид устойчиво гориво, наречен "енергия в течност". При този метод 
се използва възобновяема енергия за извличане на водород от водата и след това се смесва с CO2, взет директно от 
въздуха. Резултатът е синтетично течно гориво, което е неутрално по отношение на въглеродните емисии и се предлага в 
потенциално безкрайни количества - достатъчно, за да задоволи търсенето на цялата авиационна индустрия. 
Според анализ на разходите, извършен от Шафер и неговия екип, сегашното устойчиво гориво, произведено от отпадъчни 
масла, струва поне 50% повече от обикновения керосин за реактивни двигатели.  
Вторият вид, по-скъпото биогориво, може да струва до три пъти повече, а това от типа "енергия в течност" се предлага на 
почти четири пъти по-висока цена от тази на реактивното гориво. И това се основава на цени на петрола от 100 долара за 
барел - разликата само ще се увеличи, ако цените на петрола се върнат на по-ниски нива. 
Как можем да намалим тези разходи? 
"Трябва да разширим производството на евтини биогорива, а след това да инвестираме в производството на скъпи 
такива и в "енергия в течност" - казва Шафер. "Необходимо е да се изградят няколко хиляди производствени 
инсталации. И това не е всичко, защото е необходима инфраструктура за производство на електроенергия от 
възобновяеми източници за енергия до течност. А тя е гигантска: половината от електроенергията, произвеждана 
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днес в световен мащаб, ще бъде необходима за авиационния сектор през 2050 г. Така че мащабът е огромен и е добре 
да започнем скоро." 
Едно предизвикателно бъдеще 
Първият търговски полет, при който е използвана смес от биогорива и обикновено реактивно гориво, е извършен от KLM 
през 2011 г., но тестовите полети датират от 2008 г., като Virgin Atlantic и Air New Zealand са едни от първите, които използват 
това гориво. 
Оттогава много големи авиокомпании използват SAF в търговски полети, включително SAS, Lufthansa, Qantas, Alaska и 
United и други: според IATA само от 2016 г. насам са извършени над 370 000 полета със SAF в горивната смес. 
Производителите на самолети и двигатели също провеждат тестове, което е сигнал за глобален интерес. През март 2022 г. 
например Airbus извърши тричасов полет с A380, захранващ един от двигателите на Rolls-Royce изцяло с SAF, произведени 
от готварско масло и други отпадъчни мазнини. 
Напредъкът обаче се забави заради пандемията и целта на индустрията отпреди Covid за достигане на 2% използване на 
устойчиво гориво до 2025 г. - от 0,1% през 2019 г. - сега изглежда съмнителна. 
"Със сигурност изоставаме от целта за 2025 г. и мисля, че е малко вероятно да я постигнем от само себе си", казва Глен 
Макдоналд, авиационен анализатор в Aerodynamic Advisory, като предполага, че е необходима външна намеса, за да се 
направи SAF по-привлекателен, или чрез субсидии, които да го направят по-евтино, или чрез въглероден данък, който да 
оскъпи традиционното реактивно гориво. 
Не помага и фактът, че авиацията е глобална и фрагментирана индустрия с правила и разпоредби, които се различават в 
отделните държави. Вероятно напредъкът ще бъде неравномерен: Норвегия, например, задължи от 2020 г. 0,5% от цялото 
гориво за реактивни двигатели, използвано в страната, да бъде устойчио, като този дял трябва да нарасне до 30% до 2030 
г. 
Промяна в предпочитанията 
Според Глен Макдоналд има окуражаващи признаци. 
"Авиокомпаниите започват да се отнасят по-сериозно към проблема, защото виждат промяна в предпочитанията 
на потребителите, особено сред по-младите пътници, и знаят, че ще трябва да постигнат тези цели, за да бъдат 
жизнеспособна индустрия през 2050 г.", казва той. "Често срещан рефрен, който чуваме в аерокосмическия и 
авиационния сектор, е, че не искаме да се превърнем в новата тютюнева индустрия, където бизнес моделът не е 
съобразен с обществената политика и нагласите на потребителите." 
За пътниците преминаването към устойчиво гориво може да бъде напълно незабележимо, тъй като тази промяната не 
засяга нито един видим аспект на полета. 
Въпреки това, тъй като авиокомпаниите изпитват все по-голям натиск да използват SAF, преди цената му да се изравни с 
тази на обикновеното реактивно гориво - не по-рано от 2030 г. според Световния икономически форум - те могат да 
прехвърлят част от разходите върху пътниците, което ще доведе до увеличение на цените на билетите с до 15%, според 
Шафер. 
"От гледна точка на потребителите това не е много, но от гледна точка на авиокомпаниите може да бъде, защото 
рентабилността на авиокомпаниите обикновено е доста под 15%. Така че това ще доведе до по-голямо 
преструктуриране на пазара." 
 
3e-news.net 
 
√ България подкрепя идеята на ЕК за съвместна платформа за общо закупуване на природен газ 
Александър Николов: Създаването на регионален координационен център за газ в България ще подобри европейската 
енергийна свързаност и координация 
Министърът на енергетиката Александър Николов бе вчера в Брюксел за участие в извънредно заседание на Съвет 
„Енергетика“ на ЕС. Министрите обсъдиха  прекратените доставки на природен газ за България и Полша от страна на руския 
монополист „Газпром“. Съветът единодушно заяви своята солидарност със София и Варшава, и осъди действията на 
руската компания-доставчик като грубо нарушаване на действащи договори. „Убедени сме, че запазването на единството 
на Съюза, споделяне на солидарността и обединяване на усилията на държавите членки е правилният път напред в 
настоящата безпрецедентна ситуация“ заяви в своето изказване министър Николов. 
Той подчерта значението на координацията между държавите членки за осигуряване на газовите доставки в необходимия 
обем. „България подкрепя предложението на Европейската комисия за Съвместна платформа за общо закупуване на 
природен газ. 
Договорената за създаване регионална работна група като част от тази платформа ще бъде добра възможност за 
обсъждане на редица сценарии за енергийни смущения и намиране на решения в координация и солидарност. България 
е в тясно сътрудничество с ЕК и работи по детайлизиране на параметрите и прецизиране на обхвата на групата, чиято първа 
среща ще се проведе на 5 май в София“, изтъкна министърът.  
Друга важна тема, която министрите обсъдиха, е диверсификацията на енергийните източници. „Ускорено се работи по 
техническото приключване до средата на годината на газовата междусистемна връзка с Гърция. Ефективното въвеждане в 
експлоатация на интерконектора има ключово значение за реалната диверсификация на газовите потоци в Югоизточна 
Европа“ подчерта Александър Николов. 
Очаква се газовата връзка да бъде въведена в търговска експлоатация през есента на тази година. 
Българският премиер Кирил Петков заминава на 3 май на инспекция докъде е стигнало изграждането на интерконектора 
в Гърция. Той ще присъства и на официалния старт на строежа на LNG терминала за природен газ, който ще се строи в 
морето при Александруполис. 
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√ Повишение с 5.62%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 427.09 лв. за MWh с ден за доставка 3 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 427.09  лв. за MWh и обем от 71 581.60 MWh с ден за доставка 3 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 5.62 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 426.64 лв. за MWh, при количество от 37 793.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 788.10 MWh) е на цена от 427.55 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 360.85 лв. за MWh и количество от 2679.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 356.14 лв. за MWh (2649.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 534.02 лв. за 
MWh при количество от 2910.3 MWh. Висока е и цената отчетена за 08 - 09 часа – 500.62 лв. за MWh (3287.9 – 3382.5 MWh) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 447.77 лв. за MWh при количество от 2778 MWh. 
Спрямо стойността от 404.36 лв. (206.74 евро) за MWh за 2 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 3 май 2022 г. се увеличава до 427.09 лв. за MWh (ръст с 5.62 %) по данни на БНЕБ или 218.37 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 811.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 267.55 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     23,32%    1078.68 
Кондензационни ТЕЦ   48,29%    2233.56 
Топлофикационни ТЕЦ   5,17%    239.15 
Заводски ТЕЦ    2,48%    114.64 
ВЕЦ     0,21%    9.87 
Малки ВЕЦ    6,05%    279.82 
ВяЕЦ     2,60%    120.37 
ФЕЦ     11,26%    520.71 
Био ЕЦ      0,61%     28.42 
Товар на РБ         3632.44 
Интензитетът на СО2 е 438g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слаб ръст в цените на електроенергийните борси в Европа за вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 218,14 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 245,94 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 218,37 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 3 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 218,14 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 218,60 
евро/мвтч. Най-високата цена от 273,04 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената между 2 ч и тя ще бъде 
182,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 80 897,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 3 май ще бъде 245,94 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 124,84 гвтч. Максималната цена ще бъде 337,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 210,71 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 май е 218,37 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 218,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 273,04 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 
тя ще бъде 182,09 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 70 765,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 май на Словашката енергийна борса е 218,37 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 273,04 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 182,09 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 218,25 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 270,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 182,09 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 май е 218,25 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 218,14 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 44 471,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 270,23 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 182,09 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 218,16 евро/мвтч на 3 май. Пиковата цена ще бъде 217,95 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 442 067,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч тя ще 
достигне 270,23 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 182,09 евро/мвтч. 
 
√ Заради газа европейските електроенергийни борси може да се окажат в летен ценови ураган 
Без изгледи за цени под 200 – 220 евро за MWh. Напротив – с очакване не само за запазване на настоящите ценови нива и 
притеснение за още по-високи стойности. Не сега. Не веднага. Може би не през летния сезон, но през задаващият се нов 
есенно-зимен период. Заради природния газ. Заради петрола. Заради високите цени на СО2. Заради войната в Украйна и 
все по-често набиващите се на очи признаци за отказ от дипломация. 
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Това говорят и данните на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“. Цените на петрола останаха на 
ниво от 106 долара за барел, газа се почувства удобно при стойност от 100 евро за MWh, а участниците на СО2 пазара 
отново видяха възможност за атака, прехвърляйки границата от 80 евро за тон. Това не е последната дума на пазара. 
Кошерът е разбунен. Днешното заседание на европейските министри на енергетиката, евентуалните газови изводи и 
очакваното ембарго върху руския петрол, новините от Русия и Украйна в късните следобедни часове ще очертаят 
поведението през задаващата се нова седмица. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 17-та седмица във всички страни от Европа се повишава слабо до 45 072.4 GWh 
(44 744.8 GWh седмица по-рано). 
Към вечерните часове на 1 май тази година производството на електроенергия в страните от ЕС за 17-та седмица достига 
до обем от 40 703.8 GWh, според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 41.0 % или 16 679.9 GWh (33.1 % седмица по-рано - 13 467.1 
GWh). От тях - на кафявите въглища – 10.3 %, както и на каменните – 8.7 %). Газът държи дял от  18.6 % или 7560.7 GWh 
(13.6 %  5523.9 GWh  преди седмица). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 23.1% или 9396.6 GWh, където също има спад поради планирани ремонти, 
между които на един от блоковете в АЕЦ „Козлодуй“. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на  14 627.3 GWh или 35.9 % (17 099.0 GWh или 42.0 % 
седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3315.4 GWh или 8.1, а офшорните – 327.5 GWh или 0.8 %. Делът на 
слънцето расте до 9.9 % или 4010.3 GWh – 9.9 %. 
Цените 
Последната седмица на април европейските електроенергийни борси останаха отново под напрежение. Изнервената 
политическа обстановка, движеща газовия пазар се отрази на силната волативност и на пазара на електроенергия. 
Чувствителният сегмент „ден напред“ се опита да намери консолидация около нивото 200 – 220 евро за MWh. Още с 
първия ден от изминалата седмица - с ден за доставка 25 април цените се повишиха и най-общо се установиха на ниво от 
223.00 евро за MWh. България и Румъния попаднаха в изключението като постигнатата стойност бе за 184.30 евро за MWh. 
Понижение бе отчетено на 4 от европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред с ден за доставка 26 април, 
сред които Великобритания – с 5.6 % (196.88 евро за MWh), Ирландия и Северна Ирландия – с 5.5 % до 220.07 евро за MWh. 
На европейския континент спад бе отчетен единствено на електроенергийната борса в Италия от 3.5 % (до 251.92 евро за 
MWh), сочи статистиката на Energylive.cloud. 
На останалите европейски електроенергийни борси повишението варираше от 3.18 % за Испания и 4..07 % за Португалия 
(233.78 евро за MWh) и 6.73 % (223.44 евро за MWh) за Германия до 30.65 % (240.78 евро за MWh) в България и Румъния. 
На електроенергийната борса в Гърция бе отчетен ръст с 10.47 % до 252.12 евро за MWh. Малко по-ниско бе увеличението 
във Франция – с 9.31% до 243.57 евро за MWh и Австрия – с 8.04% до 241.34 евро за MWh. 
С ден за доставка 27 април бе наблюдаван спад (с изключение на Великобритания, където цената се повиши до 212.45 
евро за MWh). Понижението бе от порядъка на 5.0 % в Гърция (239.49 евро за MWh) и 7.3% в България, Румъния и Унгария 
(223.28 евро за MWh) и 6.8 % (222.21 евро за MWh) в Германия и 8.8 % (222.02 евро за MWh) във Франция. 
Отново всички европейски електроенергийни борси се върнаха към ръст с ден за доставка 28 април  – между 2.94 % за 
България и Румъния (230.36 евро за MWh) и 3.57 % (230.15 евро за MWh) в Германия и 3.68 %  (230.20 евро за MWh) във 
Франция. По-слабо бе повишението на Иберийския полуостров , където цените останаха в диапазона 224.97 евро за MWh 
в Испания и 224.26 евро за MWh в Португалия. Италия запази високата си цена, характерна за последните месеци – 242.77 
евро за MWh. 
С ден за доставка 29 април ръст бе отчетен само на две от борсите – в Италия до 244.03 евро за MWh и Полша  - до 187.60 
евро за MWh.  На останалите европейски електроенергийни борси бе отчетено понижение между 0.9 % или 228.06 евро за 
MWh за Австрия и 3.5 % или 222.34 евро за MWh за България и Румъния, както и 4.2 % и 4.5 % за Испания и Португалия до 
214.82 и 214.84 евро за MWh.  С 0.9 % се понижиха също така и стойностите в Унгария (228.02 евро за MWh),Франция 
(228.17 евро за MWh), Германия (228.02 евро за MWh). 
Предвид почивните дни понижението на европейските електроенергийни борси продължи и с ден за доставка 30 април и 
беше по-съществено. Така например цената в сегмента „ден напред“ на електроенергийната борса в Германия спадна с 
11.7 % (201.28 евро за MWh), а във Франция с 11.9 % (200.93 евро за MWh) докато на електроенергийните борси в Румъния 
и България спадат бе 15.8 %  и 11.7 % съответно (187.13 евро за MWh). Що се касае за Унгария там цената се установи на 
ниво от 201.34 евро за MWh при спад с 11.7 % , а в Гърция  - 195.91 евро за MWh при понижение с 16.2 %. На Иберийския 
полуостров цената бе по-ниска с 13.2 % или 186.45 евро за MWh. 
С ден за доставка 1 май отново бе регистрирано понижение в сегмента „ден напред“ на всички европейски 
електроенергийни борси – от 0.7 % или 185.75 евро за MWh и 3.3% в Унгария до 194.74 евро за MWh и 3.1% и също 194.74 
евро за MWh във Франция, както 3.2 % и също 194.74 евро за MWh в Германия. По-силен бе спадът в Испания и Португалия 
– с 4.6 % до 177.86 евро за MWh. 
В последния ден от работната седмица най-ниска остана цената в този сегмент, постигната в Полша – 121.68 евро за MWh, 
а най-висока в Италия – 208.75 евро за MWh. 
Новата седмица с ден за доставка 2 май стартира с ръст,  но като цяло европейските електроенергийни борси правят опит 
за лек спад обединявайки се около стойността 219 евро за MWh.  Най-ниска е постигнатата в сегмента „ден напред“ 
стойност в Полша – 115.27 евро за MWh. Първенство по висока цена държат електроенергийните борси в Швейцария – 
229.35 евро за MWh и Италия – 228.24 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 1май 
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Средната месечна цена за БНЕБ към 1 май  е 196.25 евро за за MWh. Като цяло за европейските електроенергийни борси 
тя варира от  215.5 евро за MWh в Гърция, 218.49 евро за MWh в Италия и 206.84 евро за MWh във Франция до 184.83 евро 
за MWh  в Португалия и Испания до 206.88 евро за MWh в Германия, 206.9 евро за MWh в Австрия и 118.48 евро за MWh в 
Полша. 
На годишна база към 1 май средната месечна цена на БНЕБ остава висока – 201.00 евро за MWh и е по-ниска, както от тази 
в Румъния (207.83 евро за MWh), Унгария (219.07 евро за MWh) и Гърция (239.79 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени варират от 247.96 евро за MWh в Италия и 
219.32 евро за MWh в Испания и Португалия (219.58 евро за MWh) до 204.42 евро за MWh в Нидерландия и 180.34 евро за 
MWh в Германия, както и 232.01 евро за MWh във Францияя и 131.79 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Фючърсите за юни за петрола сорт Brent завършиха миналата седмица на достатъчно високото ниво от 106.70 долара за 
барел, увеличавайки се с 1.34 %. За сравнение, при старта на седмицата на 25 април Brent струваше 102.16 долара за барел. 
Фючърсите за юли стартират със спад, но цената остава висока – 106.11 долара за барел. По всичко изглежда, че прогнозата 
на някои анализатори за цена от 120 долара за барел и то в сезона на наближаващите летни отпуски, когато пътуванията 
се засилват може и да се окажат верни. Задържащият фактор – COVID в Китай може да се окаже недостатъчен. Разбира се, 
значение ще има и очакваното заседание на ОПЕК+ , на което трябва да се вземе решение за увеличаване на добива. 
Предварителните данни са, че това няма да се случи, поради липсата на средства за инвестиции. На този фон очакваното 
решение на Европейския съюз за налагане на ембарго върху вноса на петрол от Русия ще тласне цените нагоре. В 
определен момент може да се окаже, че не цената е важна, а това дали ще има достатъчно петрол на пазара. Опасността 
от недостиг не трябва никога да се изключва при все по-ожесточеното затръшване на врати от политиците и от руска и от 
европейска страна. 
Цената на природния газ през последната седмица на месец април полетя нагоре. Повтори се ситуацията от 6 април, когато 
фючърсите по индекса TTF на борсата ICE достигнаха 107 евро за MWh. Като цяло месец април се очертава с една от най-
високите цени на синьото гориво, установявайки се най-грубо изчислено на ниво от 100 евро за MWh. Удобно ниво, от 
което при лоши новини стартът нагоре може да разтърси и електроенергийната търговия. Ситуация е изключително 
тревожна. Спирането на доставките на природен газ от „Газпром“ за България и Полша доведе до увеличаване на 
покупките от европейските клиенти с цел компенсиране на газовите потоци за двете страни, но на по-висока цена. На този 
етап има и достатъчно потоци от LNG, но Европа е в процес на нагнетяване на газохранилищата. В момента те са запълнени 
до 33.31 % и до ноември трябва да достигнат до 80 %. Засега процесът тече без съществени усложнения, но опасения от 
усложняване на отношенията с руския доставчик не трябва да се изключват, след като официално редица страни заявиха 
отказ от разплащане с рубли. Отношенията на Европа с Русия заради войната в Украйна са в най-лошото си, повече от 
критично състояние и прекъсване на газовите доставки напълно е допустимо. 
По отношение на фючърсите за права на емисии на CO2 за референтния договор от декември 2022 г., през последната 
седмица на април, те завършиха отново на високо ниво – 84.01 евро за тон. 
Преди седмица, на 22 април беше постигнато поредния скок от 88,99 евро за тон - най-високата от края на февруари. 
Необходимостта от изпълнение на задълженията за 2021 г., заедно със спекулациите, благоприятстваха покачването на 
цените. По всичко изглежда, че нивото от над 80 евро за тон остава основното, а оттук нататък е само въпрос на време за 
ходове в посока на по-високи стойности. Все още е рано да се каже как ще се развива ситуацията до края на годината. 
Възможно е да има и по-ниски цени, но ситуацията с газа остава водеща, а при спиране на руските газови потоци и по-
високите цени на LNG ще движат СО2 към нови стойности. 
Тенденции 
Дефицит. Това може да се окаже думата, която ще се чува все по-често през периода след октомври. Петролът, а може би 
и природния газ ще се окажат най-дефицитните стоки в началото на следващия зимен сезон. Вълната от недостиг ще 
застигне европейския пазар, а естествено и българския. Това е песимистичния вариант и той е отдавна известен. Освен, 
ако не настъпи промяна на политическата сцена, която да отвори възможностите за връщане на пазара в руслото на 
позабравения добър тон. Иначе като цяло страничният ефект ще бъде понесен от електроенергийния пазар, който и без 
това е в процес на преориентиране към зелена енергия, което причинява достатъчно сътресения и провокира лобизъм и 
непазарни действия. Отминалия зимен сезон отмени ситуацията – от въглища към газ. Наблюдаван бе обратният процес – 
от газ към въглища. Лятото е благоприятен сезон за изграждане и пускане в експлоатация на повече възобновяеми 
източници. Въпросът е, че никой не е в състояние да даде прогноза с какъв процент това ще доведе до намаляване на 
използването на въглища или газ. Зависимостта все още е много висока, а Европа направи и твърде малко усилия по 
отношение на ядрената енергия. Нещо повече – забрави я като възможност за изход. Погледът в бъдещето остава 
ограничен и за съжаление политическите решения повече усложняват, отколкото облекчават. Напук на препоръките. 
На този фон трябва внимателен прочит на докладът на ACER, който съветва да се лекуват не симптомите, а причините за 
високите цени на електроенергията. 
Категорично – запазване на настоящите механизми на определяне на цените. 
Категорично - без таван на цените на електроенергията. 
Категорично - без политическа интервенция на пазара на електроенергия. 
Категорично – целенасочена, директна подкрепа към уязвимите клиенти, като парични преводи и намаления на ДДС, 
които обаче да избягват изкривяването на пазара. Категорично –подобряване на капацитетите за пренос и разширяване 
на дизайна на пазара на електроенергия предвид целите за декарбонизация. 
Причината за сегашните високи цени на електроенергията е цената на газа, а не дизайнът на пазара. Настоящият 
механизъм на пазара на електроенергия трябва да се запази. Трябва да се атакуват не симптомите, а причината за високите 
цени на електроенергията, повтарят за пореден път експертите. 
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На този фон ситуацията в България е все по-тревожна. Разговорите с бизнеса може да решат въпроса с помощите. 
Разговорите с потребителите обаче липсват. Така инфлацията, настанали се в тънките портмонета се движи по правилата 
на кръга и се връща под формата на ураган от недоволство. Без разговор за мерки в сезона на ангажиментите за 
законодателна активност в енергетиката завихрянето е в ход. 
Още повече, че българската газова политика е в упадък. Казват, че синьото гориво няма да доведе до спиране на тока. 
Вярно е, но само донякъде. Високите цени на топлоенергията при доста по-високите газови стойности на  доставките ще 
принудят потребителите да преминат към ток. Разпределителната мрежа обаче не може да поеме всички. Дори онези 
всички, които могат да си го позволят. Причината – задаващата се либерализация на пазара на електроенергия. 
Възможността и електроенергийната политика да навлезе в активен упадък, следвайки газовия такъв е напълно реална. 
Енергийният ураган е на хоризонта. Предупреждението, че цените на електрическата енергия ще останат високи е много 
отдавна. Променя се и прогнозата, че периодът ще трае до 2025 г. Вече се говори за 2027 г. – 2030 г. Отказ и отлагане на 
зелената сделка няма да има. При двуцифрена инфлация и температури под нулата през януари-февруари, монтирането 
на слънчеви покриви изглежда като утопия. Поне за зимата на 2023 г. 
 
√ Европейските пазари на акции стартираха новият месец май с понижение, следвайки разпродажбите на в Ню Йорк 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение завърши германският DAX 
Европейските пазари започнаха слабо месец май, като инвеститорите очакват решения за паричната политика от 
Федералния резерв на САЩ (Фед) и повишаване на лихвите за втори път тази година на срещата си в сряда, следят с 
повишено внимание данните за инфлацията и резките движения на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. 
Продажбите на дребно в Германия, публикувани в понеделник сутринта, показаха неочакван спад през март. Федералната 
статистическа служба съобщи, че продажбите са намалели с 0.1% за месеца в реално изражение. 
Инвеститорите на капиталовите пазари продължават да следят развоя на войната в Украйна и нейните геополитически 
последици. Лидерите на ЕС ще работят по руското петролно ембарго тази седмица. През уикенда Организацията на 
обединените нации и Международният комитет на Червения кръст започнаха да евакуират цивилни от обсадения южен 
пристанищен град Мариупол. Тази операция продължи и в понеделник. 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регион се понижиха в понеделник, след като публикуваните през уикенда данни 
показаха, че активността на китайското индустриално производство се е свило през април. 
Още с отварянето на търговията на „Уолстрийт“ цената на акциите в Ню Йорк леко поевтиняха, след като технологичният 
индекс Nasdaq Composite отбеляза най-големия си дневен срив от 2008 г. насам, притиснат от очакваното повишаване на 
лихвените проценти от Фед, необузданата инфлация и незадоволителните печалби на някои от най-големите технологични 
компании. Подобен срив за кратко имаше и на някои борси в Западна Европа преди това. 
А относно срива, който беше най-силен на борсата в Осло, Euronext Oslo, нейният говорител Катрин Сегерлунд каза, че 
„този срив е рутинен и най-вероятно се дължи на техническа грешка, тъй като нямаше новини на пазара, които да обяснят 
такова голямо движение". 
В крайна сметка всички индекси на „сините чипове“ по работещите борси в Западна Европа, затвориха на червено. Пазарът 
в Лондон не работи заради официален празник. 
 

 
Източник: MarketWatch 

*Данните за пазара в Лондон са от петък, 29 април, тъй като Фондовата борса на Обединенато кралство беше затворена в 
понеделник. 
 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо понижение 
завърши германският DAX. 
Акциите на датската фирма за производство на вятърни турбини Vestas се понижиха със 7.85%, след като намали 
прогнозата си за приходи и печалба до края на годината. 
Сред губещите бяха и книжата на производителя на самолети Airbus, които се понижиха с 1.48% на борсата в Париж, 
въпреки че получиха голяма поръчка от авиокомпания Qantas за маршрута Лондон-Сидни. 
Акциите на италианският застраховател Generali спаднаха с 0.83%, след като Съветът на директорите на компанията в 
понеделник назначи отново Филип Доне за главен изпълнителен директор с 10 гласа "за" от общо 13, съобщиха източници, 
запознати с гласуването, след като група разбунтували се италиански инвеститори, които искаха да го отстранят, загубиха 
при гласуването на акционерите миналата седмица. 
Гласуването в понеделник на борда на директорите за трети мандат на Дона като главен изпълнителен директор на 
Generali се разглежда като първия тест дали напрежението между инвеститорите в сърцето на третия по големина 
застраховател в Европа ще намалее. 
 



21 

 

Мениджър 
 
√ МФ очаква 900 милиона лева излишък в бюджета в края на април 
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 
април 2022 г. да бъде положително в размер на 883 млн. лв. (0,6  на сто от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период 
на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 171,6 млн. лева. Това съобщават от 
Министерството на финансите. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 17 792 млн. лв. (31,1  на сто от 
годишния разчет) и нарастват с 1080 млн. лв. (6,5  на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните 
и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо април 2021 г. с 1040 млн. лв., докато постъпленията в 
частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близо до отчетените за същия 
период на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към април 2022 г. са в 
размер на 16 909 млн. лв. (26,8 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към април 2021 г. бяха в размер 
на 16 540,5 млн. лева. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към днешна дата, 30  април, от централния бюджет, възлиза на 
535 млн. лв. 
 
√ Индустриите, които зависят от синьото гориво 
До каква степен икономиката на страната е зависима от доставките на природен газ? Отговор на този въпрос, 
който стана особено актуален през последните дни, след като Русия спря подаването на газ към България, 
търси Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика. 
Общата картина очерта Георги Ангелов – главен икономист в Институт „Отворено общество”, в статия, публикувана 
неотдавна. В нея той дава пет общоизвестни факти: 
1) газът има сравнително малък дял в енергийния микс на страната; 
2) потреблението е в пъти повече през зимата, като Топлофикация София е най-големият потребител на газ в страната; 
3) извън енергетиката, предприятия от химическата промишленост са основните потребители на газ; 
4) до този момент сме в почти пълна зависимост от доставките на газ от Русия; 
5) хранилището в Чирен има ниски запаси от газ, като видимо през последните два месеца не са предприети стъпки за 
нагнетяване на газ и попълване на резервите – попълването започна преди дни, като традиционно нагнетяването започва 
в края на април. 
По последната точка, тъй като видимо предизвиква спорове и коментари, всеки може да проследи дневните данни, в т.ч. 
за години назад, за физическия поток от/към Чирен на страницата с оперативни данни на Булгартрансгаз. 
Всичко това е известно, но то не дава пълната картина, пише Петър Ганев. Според него макроданните за нисък дял на 
природния газ в енергийния микс съвсем не означава, че някои предприятия не са изцяло зависими от газовите доставки. 
И липсата или повишаването на цените на алтернативните доставки е огромно предизвикателство за тях. 
Веднага след като кранчето бе врътнато от Газпром, министърът на икономиката Корнелия Нинова и големи работодатели 
дадоха пресконференция, на която описаха какъв ще е ефектът върху индустрията. „Оставяйки настрана политическото 
говорене от министъра и исканията за нови компенсации от бизнеса, представената оценка на този брифинг подлежи на 
много сериозен критичен поглед”, коментира Ганев. 
Преди всичко тя посочва структурата на потреблението на природен газ по сектори, взета от регулярните доклади за 
дейността на Булгаргаз, и списък на индустриалните потребители, присъединени към газопреносната мрежа на 
Булгартрансгаз. Цитирани бяха 25 000 предприятия и 247 000 заети – това са „всички предприятия и всички наети в 
посочените сектори – независимо дали са на газ или не”, пише икономистът. Важното изречение в представената оценка, 
според него, е следното: „Общият оборот на дружествата, присъединени към мрежата на Булгартрансгаз възлиза на 6 
млрд. лв., а заетите са над 14 хил. души“. Но и тази информация не е пълна, изтъква Петър Ганев, защото тя не показва 
количеството природен газ, които тези предприятия потребяват. От списъка липсват промишлени предприятия, които са 
на газ, а са посочени са най-големите, както и такива, които не са директно вързани към мрежата на Булгартрансгаз, 
например някои в Габрово и Велико Търново. Затова икономистът от ИПИ заключава, че този доклад е „изключително 
повърхностен и не дава представа каква е зависимостта на индустрията от доставките на природен газ”. 
Петър Ганев счита, че 15 са най-големите индустриални потребители на газ в страната с уточнението, че данните за тяхното 
потребление и баланса между природен газ и електроенергия са на база различни източници и оценки на автора и е 
възможно да са допуснати неточности. 
Най-енергоемките предприятия в страната са големите добивни и промишлени компании в Средногорието – „Аурубис 
България“, „Асарел-Медет“, „Елаците-Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. „Интересно е, че „Асарел-Медет“ и 
„Елаците-Мед“ присъстват в списъка на икономическото министерство като компании, присъединени към газопреносната 
мрежа, но тяхното потребление на газ всъщност е изключително малко – най-вероятно в рамките на 2-3% от енергията, 
която използват”, посочва авторът. Дейността на големите компании в Средногорието, които потребяват изключително 
много енергия, всъщност не зависи от доставките на газ, заключава Ганев. 
За най-голям индустриален потребител на газ той посочва „Неохим“ в Димитровград. Торовият завод потребява огромни 
количества газ – около 3-3,5 TWh годишно, което е сравнимо с потреблението на всички останали компании от топ 10 
индустриални потребители на газ взети заедно,  без топлофикациите. Дружеството е най-голямото в Хасковска област и 
дава препитание на около 700 души и приходи от порядъка на 260 млн. лв. То е важно за българското земеделието в 
страната. Съществува и друг голям играч на пазара – „Агрополихим“ в Девня, който изгради терминал за амоняк и замени 
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природния газ като суровина за производство на азотни торове. Евентуални проблеми в един от двата завода, ще окаже 
негативен ефект върху земеделието. 
Следващите големи консуматори на газ са стъкларските заводи -Тракия глас в Търговище, и Би Ей Глас - със заводи в София 
и Пловдив. В тях работят по 600-700 човека. „Би Ей Глас“ чувствително повиши дейността и приходите си през последните 
години и достигна до 5. място в класацията на най-големите компании в страната с приходи за над 1,8 млрд. лв. през 2020 
г. Друг голям потребител на газ е Рубин Трейдинг в Плевен. 
След стъкларските заводи се нарежда тежката индустрия - Стомана индъстри, КЦМ 2000, София Мед и Алкомет. София 
Мед е с приходи от над 900 млн. лв. и около 600 заети; КЦМ 2000 и Стомана индъстри имат приходи от 600-700 млн. лв. и 
в тях работят съответно над 1 400 и около 1 000 работници. 
Алкомет е с приходи от 350 млн. лв. и около 1 100 наети. И четирите компании са големи потребители на ток и природен 
газ, но не са в пълна зависимост от синьо гориво, смята авторът.   
Други са Биовет, АДМ Разград  с приходи от 400-500 млн. лв., следвани от Калцит, Златна Панега Цимент, Свилоцел 
(Свилоза) и Рока България. Грубо казано това са компаниите, които потребяват по-сериозни количества природен газ в 
страната. 
Това са 15-те компании, които според автора формират огромната част от потреблението на природен газ в страната. 
Разговорите за икономическите ефекти от евентуални проблеми с доставките или цената на газа, както и възможните 
мерки и алтернативи са по същество разговори за бъдещето на тези предприятия. Ако съществува План Б за доставките на 
газ и се оценяват наличните запаси в хранилището, то би следвало да се мисли за оценка на алтернативите, в т.ч. 
технологични, спрямо 15-20 големи потребители на газ в страната. 
 
√ ЕС отказва да плаща покупките на газ от Русия в рубли 
Европейският съюз отказва да плаща покупките на газ от Русия в рубли и трябва да се подготви за прекъсване на 
доставките. Това предупредиха Европейската комисия и френското председателство на ЕС след извънредното заседание 
на министрите на енергетиката на 27-те, състояло се в Брюксел, обобщава Франс прес. 
"Искането на Москва да се плащат покупките на газ в рубли е едностранна и неоправдана промяна на договорите и е 
легитимно да го отхвърлим. 97% от договорите, сключени с европейските компании, уточняват валутата за плащането и 
става дума или за евро, или за щатски долари. Използването на предложената от Москва схема чужди компании да плащат 
за природния газ чрез позволяването от тяхна страна на Русия да превалутира преведените от тях суми в рубли е 
нарушение на санкциите на ЕС", заяви европейската комисарка по енергетиката Кадри Симсон след края на срещата. 
"Плащането в рубли чрез механизма за превалутиране под надзора на руските власти и чрез втора специална сметка в 
"Газпромбанк" е нарушение на санкциите и няма как да бъде прието", каза Симсон, цитирана от Ройтерс. 
Кадри Симсон заяви, че не й е известно да са били открити сметки в рубли, допълва Франс прес. "Предвидени са плащания 
за средата на май и повечето компании ще спазят условията на договорите", добави тя.  
Френската министърка на екологичния преход Барбара Помпили също потвърди желанието да се спазват договорите и 
заяви, че ЕС трябва да се подготви за преустановяване на доставките. 
Няколко страни членки поискаха разяснения относно плащането в рубли посредством откриване на специална сметка и 
Кадри Симсон обеща детайлни уточнения, за да обясни на компаниите какво могат да направят и какво не, предава 
БТА. Полша и България уредиха плащанията си в предвидената в договорите им валута с "Газпром" и отказаха да открият 
втора сметка в рубли. Руския газов гигант преустанови доставките за тях, считайки че плащането не е било извършено. 
"Няма непосредствени рискове за доставките. Но ние няма да можем да заменим 150-те милиарда кубични метра газ, 
купувани от Русия с други източници. Ние можем да управляваме заменянето на две трети от доставките на руски газ", 
каза още Симсон. 
Кадри Симсон настоя за необходимостта страните членки да напълнят резервите си, а Барбара Помпили подчерта 
необходимостта да се диверсифицира начинът на производство на електричество и на отопление. 
"Европа трябва да се отърве от зависимостта от руските изкопаеми горива. Нашите резерви ще бъдат на 100 процента 
пълни от капацитета си през тази зима. Американски втечнен природен газ започна да пристига от Литва и ние ще си 
доставим газ и от Норвегия чрез Дания", подчерта полската министърка на енергетиката Анна Москва.  
Министрите говориха и за прогресивно спиране на покупките на руски петрол и руски петролни продукти, планирано от 
ЕС, за да се пресече европейското финансиране за Русия, която води война в Украйна. Но никакво решение не беше взето. 
Барбара Помпили заяви, че се подготвя нов пакет от санкции, но не това е била темата на срещата. Симсон потвърди, че 
се работи по нов пакет от санкции. Тя каза, че на 3 май в Страсбург, ще има среща на всички европейски комисари и 
председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще уточни какво е било решено. Решението е финализирано и ще бъде 
прието на 3 май от ЕК, заяви пред Франс прес европейски източник. 
На 4 май предложението ще бъде представено на страните членки за одобрение. Но не се знае дали това ще стане до 
уикенда, заяви германският министър на енергетиката Роберт Хабек. 
Ако 27-те се разберат по този въпрос, то спирането на купуване на руски петрол и петролни продуки ще бъде прогресивно, 
от 6 до 8 месеца, но ще има и мерки с незабавен ефект, като например данък върху транспорта с танкери, потвърди 
европейски представител. 
ЕС вече наложи ембарго на руските въглища и затвори пристанищата си за руски кораби, с изключение на тези, 
транспортиращи въглеводороди. Основни вносители на руски изкопаеми горива са Германия, Италия, Нидерландия и 
Франция. 
Европейската комисия може да изключи Унгария и Словакия от подготвяното ембарго върху покупките на руски петрол 
предвид зависимостта на двете страни от доставките на суровината от Русия. Това посочиха двама представители на 



23 

 

европейските институции, цитирани от Ройтерс. За да запази единството в 27-членния блок, Еврокомисията може да 
предложи на Словакия и Унгария "изключение или дълъг преходен период", според единия от източниците. 
Унгария и Словакия зависят от руски петролопроводи. Те нямат излаз на море, нито пристанища и не са свързани с никакъв 
европейски петролопровод. Трябва да се построят инфраструктури или да се намерят алтернативи, добавя Франс прес.  
 
√ ЕС гони още руски банки от SWIFT 
Шестият пакет от санкции на ЕС спрямо Русия ще включва изтегляне на други банки от системата за трансакции SWIFT. Това 
заяви дипломат номер едно на ЕС Жозеп Борел по време на визита в Панама, предаде Франс прес. 
"Тези санкции ще засегнат банковия сектор, ще има други руски банки, които ще излязат от SWIFT, а в енергийния сектор, 
ние сме в процес на работа, за да подготвим предложения, които ще позволят да се ограничи енергийният внос от Русия, 
по-специално петрола", каза Борел. 
Очаква се по-късно днес ЕК да предложи шести пакет от санкции срещу Русия, който ще включва график за прогресивно 
спиране на вноса на руски петрол, съставляващ 30% от петролния внос на ЕС. Смята се, че най-важната руска банка 
"Сбербанк", която има 37% дял от пазара, също ще бъде изключена от SWIFT, предава БТА.  
 
√ Грузия – все по-близо до членство в ЕС 
Премиерът на Грузия Иракли Гарибашвили предаде на представителя на Европейския съюз в Тбилиси Карл Харцел първата 
част от въпросника на Европейската комисия, на базата на който Брюксел ще разгледа възможностите за влизане на 
страната в 27-членния блок, съобщава Интерфакс. 
По време на срещата Гарибашвили каза, че правителството в Грузия и всички съответни държавни органи продължават 
интензивната работа по попълването на втората част на въпросника, който включва 33 глави и до 2300 въпроса, става ясно 
от пресслужбата на правителството. 
По негови думи Тбилиси иска да предаде втората част до 13 май. 
„След като получи попълнения въпросник, Европейската комисия ще започне да изготвя собствен доклад за оценка, който 
ще бъде представен в Съвета на Европейския съюз, а съответното решение за евентуалното присъединяване на Грузия към 
ЕС се очаква до края на юни“, добавят от пресслужбата. 
Грузия получи въпросника през първата половина на април, почти едновременно с Молдова и Украйна, след като и трите 
страни подадоха заявления за членство в ЕС в началото на март. 
Първоначално грузинските власти планираха да кандидатстват за членство в ЕС през 2024 г., но впоследствие решиха да 
ускорят процеса. Министър-председателят Иракли Гарибашвили  подписа заявлението за предоставяне на страната на 
статут на кандидат за членство в ЕС на 3 март. 
 
√ Спад на световните пазари 
Глобалните акции паднаха в понеделник, а цените на петрола загубиха около 3 долара за барел на фона на днешната 
среща на министрите на енергетиката на страните от ЕС. В Брюксел те обсъждат проблемите с руските доставки на синьо 
гориво и шестия пакет от санкции за Москва, припомня Associated Press. 
Фючърсите на САЩ поскъпнаха след петъчния разгром на Уолстрийт. 
Търговията беше затворена за празници в Китай, както и много други азиатски пазари. 
CAC 40 в Париж падна с 1,7% в началото на търговията до 6420,87. Германският DAX се понижи с близо 1,0% до 13 963,11. 
Бъдещето за Dow Industrials се повиши с 0,3%, докато това за S&P 500 беше с 0,2% по-високо. 
Доклад, който показва, че блокирането на пандемията е наранило дейността на фабриките в Китай, основен регионален 
двигател на растежа, стана нов източник на безпокойство. 
Месечният индекс на мениджърите по доставките, публикуван през уикенда от Националното статистическо бюро на 
Китай, падна до 47,4 през април спрямо 49,5 през март по 100-степенна скала. Стойностите под 50 показват свиване на 
дейността. Новите огнища на зараза от са засегнали индустриалната дейности в Китай, рефлектират и върху пазарното 
търсене, коментира Джао Цинхе, статистик в Бюрото. 
Някои предприятия са намалили или спрели производството, заради прекъсвания в логистиката, както и в доставките или 
суровини и компоненти. Жителите на Шанхай, най-гъсто населеният град в Китай, прекараха по-голямата част от април под 
карантина. Столицата Пекин масово тества милиони жители. 
Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 0,1% до 26 818,53 пункта. Търговията в Токио ще бъде затворена от вторник до 
четвъртък за националните празници и ще бъде отворена отново в петък. 
Австралийският S&P/ASX 200 падна с 1,2% до 7347,00. Южнокорейският Kospi падна с 0,3% до 2687,45. 
Преди срещата на енергийните министри на ЕС еталонният американски суров петрол загуби 2,98 долара до 101,71 долара 
за барел при електронна търговия на Нюйоркската търговска борса. В петък той падна с 67 цента до 104,69 долара за барел. 
Суровият петрол Brent, който се използва за международен стандарт, поевтиня с 2,78 долара до 104,36 долара за барел. 
Резките загуби на технологичните акции в петък тласнаха S&P 500 надолу с 3,6%, докато технологичният Nasdaq Composite 
падна с 4%, завършвайки април с 13,3% спад в най-голямата си месечна загуба от 2008-а досега. Dow Jones Industrial Average 
се понижи с 2,8%, а Russell 2000 - с 2,8 на сто. 
„Реалността е, че настроенията по отношение на риска от акции са ужасни. Биковете никога не са били по-зле”, признава 
Стивън Инес от SPI Asset Management. 
Инвеститорите преглеждат финансовите резултати от големи технологични компании, индустриални фирми и търговци на 
дребно, като се фокусират и върху разочароващите резултати и перспективи на  Apple, компанията майка на Google и 
Amazon, които стимулираха продажбите миналата седмица. Те очакват следващите стъпки на Фед за борба с инфлацията. 
Очаква се Федералният резерв да обяви още един кръг от повишения на лихвите тази седмица. Това означава по-високи 
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разходи по заеми в момент, когато притесненията за инфлацията са големи в умовете както на инвеститорите, така и на 
потребителите. 
При търговията с валута щатският долар поскъпна от 129,83 до 130,08 японски йени, еврото се разменя за 1,0533 долара. 
 
Investor.bg 
 
√ Фашизмът и неговите зли роднини 
Само постоянното просвещение, съчетано с безстрашна борба срещу лъжите и конспиративните теории, може да 
помогне срещу горчивата реалност, пише Франк Вибе  
Ние сме претоварени. Вероятно откакто съществуват хората, или поне откакто живеем заедно в многопластови общества. 
Често реакцията на това е смесица от агресия, копнеж по предишни времена, които никога не са били толкова златни, 
колкото изглеждат в ретроспекция, и склонност реалността да се приспособява към собствената неспособност. 
Прекомерните изисквания на модерността се увеличиха значително с появата на индустрия, основана на изгарянето на 
изкопаеми ресурси, студената логика на капитализма и разочароващите изисквания на една наука, която след 
въображаемата си позиция в центъра на света ни лиши с теорията за еволюцията и от ясно разграничение от животинския 
свят. Религиите отдавна са в надпревара да допринесат само частично за създаването на смисъл - и дори само с цената на 
изключване на рационалността от сърцевината на посланията си или поне на активното ѝ игнориране. 
А в последно време темпото на промяна и налагане се е увеличило още повече. Знанието на човечеството се умножава 
експоненциално, а делът на отделния човек в него съответно намалява. 
Идеалът за ренесансовия човек, който е физически силен и психически се чувства добре навсякъде, вече не е добър дори 
за лошата литература. Дори и най-обикновените предмети като автомобили, кухненски машини или мобилни телефони 
вече не се разбират в детайли от нито едно човешко същество; вместо това са необходими цели екипи от експерти, които 
да предоставят необходимите знания. Докато преди хората са се изправяли срещу духове и магии, днес сме подвластни 
на експертите и на техническите и социалните структури, които дори в най-добрия случай разбираме само бегло извън 
нашата конкретна област на познание, пише в свое есе за Handelsblatt Франк Вибе. 
Една добре позната теория за фашизма, застъпвана например от Умберто Еко, изхожда от това претоварване от 
модерността. Италия и Германия се превръщат от останки от средновековната империя, разбита едва от Наполеон, в 
модерни държави. Това доведе до прекомерен национализъм, подхранван от недоволството, че не им е отредено 
полагащото им се място в световната политика. Съпоставим риск поемат нациите, които успяват да намерят себе си едва 
след разпадането на австрийската монархия през 1918 г. или след разпадането на Съветския съюз. 
Когато настоящето е трудно, погледът назад предлага съмнителна подкрепа. В Италия, откъдето произлиза терминът 
"фашизъм", диктаторът Бенито Мусолини нарича Средиземно море mare nostro, "нашето море", както древните римляни. 
Рихард Вагнер е бил любимец на Хитлер 
Нацистите култивират легендата за германския народ, който има само германски произход, която е разпространена още 
през XIX в. и подкрепяна от национално мислещи историци. В действителност Германия има също келтски и славянски 
корени, ако изобщо искаме да придадем някакво значение на произхода. Романтизмът, с неговото първоначално съвсем 
невинно завръщане към Средновековието, също проправя пътя на злото. 
Най-добрият пример за това е Рихард Вагнер, който в своите опери облича мита за Песента на нибелунгите в тромави 
стихотворни рими, сладникави звуци от струнни инструменти и масивни духови акорди. През 1850 г. с памфлета 
„Юдаизмът в музиката" той напада своя колега композитор Феликс Менделсон Бартолди и става любимец на Адолф 
Хитлер. 
Друга историческа насока, освен политиката, е преходът от икономика, доминирана от занаятите и търговията, към 
финансов капитализъм. Светът на парите се възприема като неетичен контраст на традицията на „почтените търговци" и 
промяната се приписва на евреите, с което се свързва преходът от религиозен към расистки антисемитизъм. Романът на 
Густав Фрайтаг Soll und Haben, публикуван за първи път през 1855 г., се превръща в бестселър за десетилетия, тъй като се 
възприема като огледало на това противопоставяне между почтените и алчните. 
От тази предистория се ражда кървавата история на XX век, която първоначално води до поражението на десните, 
народностни движения през Втората световна война. През последните години обаче теорията за фашизма и провалената 
модернизация отново стана много актуална. 
Тя създава свързваща линия от възхода на десния популизъм, отричането на неудобните научни факти за изменението на 
климата и пандемията на коронавируса до агресивната война на руския президент Владимир Путин срещу Украйна, която 
всъщност е атака срещу свободния начин на живот и свободното мислене, отдадено на истината. Свързващата линия 
между тези явления не означава, че те имат еднаква политическа или морална тежест. Неслучайно обаче десните 
популисти се разбират добре с Путин и привличат всякакви привърженици на конспирациите. 
Национализмът е крехък скелет на независимостта 
Войнстващият ислямизъм, породен от постколониалната изостаналост, също принадлежи към тази линия. Много 
мюсюлмански страни първо страдат от управлението на Османската империя, а след това са подвластни на европейските 
държави. 
И тук важна роля играе чувството, че е дошло твърде късно - голямото възмущение. Национализмът представлява крехък 
скелет на независимостта, но като западна концепция той има само ограничена полза, особено след като не възникна 
политическа арабска нация, а по-скоро карта с произволни граници между военни или религиозни диктатури, където 
петролното богатство не може да прикрие остарелите социални структури. 
И това предизвиква мисленно връщане назад към времето, когато всичко е било уж по-добро - към уж първоначалния 
ислям. Друг пример е Афганистан, намиращ се последователно под британско, руско, а след това отново под американско 
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влияние: обнадеждаващата зора на модерността обезсърчи твърде голяма част от населението си и сега времето отново 
се връща назад, подкрепяно от картечници. Или Иран: средновековни богослови управляват едно иначе отчасти напълно 
модерно общество. 
Да се борим със злото означава да го разберем, без веднага да проявим разбиране към него. През 1995 г. Умберто Еко 
изброява 14 характеристики на фашизма в есето си Ur-Fascism за The New York Revue of Books, което проследява 
преживяното от него при падането на Мусолини в Италия през 1943 г: Култът към традицията, отхвърлянето на 
модерността, акционизъм, отхвърлянето на критиката като предателство, расизмът, социалната неудовлетвореност на 
средната класа, обсебеността от теориите на конспирацията, фиксирането върху образите на врага, животът като постоянна 
война, презрението към слабите, героизмът като норма на живота, манията за мъжественост, премахването на 
индивидуалните права в полза на „народа" и лъжливият език като в романа на Джордж Оруел "1984". 
Тези характеристики могат да бъдат открити и днес, макар и не винаги едновременно. Франция, някогашната Велика нация 
с френски език като език на дипломацията и Париж като център на западния интелектуален свят, загуби постепенно 
значението си. 
Еманюел Макрон се опита да балансира между обновяването на стария блясък и модернизирането на страната, но в този 
процес изгуби от поглед много избиратели, които се чувстват откъснати и гледат надясно и назад към историята на златния 
век. Шокиращо е, че популистката Марин льо Пен има много поддръжници дори сред младите хора и на последните 
избори спечели значителни гласове. 
В предизборната си кампания през 2016 г. в прекрасния Икономически клуб на Ню Йорк Доналд Тръмп обеща версия на 
американската икономика с американски автомобили по американските пътища и нов блясък за старата индустрия; речта 
прозвуча като химн на отминалите десетилетия и срещна изненадващо малко съпротива от страна на високообразованата 
в икономическо отношение аудитория. Избирателите, към които Тръмп се обръща, отхвърлят съвременния свят с неговото 
международно разделение на труда, културно и открито сексуално разнообразие. 
Те мечтаят за времето, когато САЩ са били безспорна икономическа сила номер едно и до голяма степен независими от 
други държави като Китай. И за времето, когато не се е налагало да се занимаваме с неприятни екологични проблеми. 
Тогава изменението на климата се смята просто за „изобретение на левите". 
Дори образованите хора са податливи на ирационални теории 
Би било погрешно да подозираме предимно бедните или необразованите хора за привърженици на ирационални теории. 
Ярък пример за това е философът Мартин Хайдегер, в чиито текстове не винаги може да се разграничи ясно дълбочината 
от мъглявия мрак. 
Той отдавна е известен като поддръжник на нацистите, което е описано находчиво в книгата Ein Meister aus 
Deutschland ("Учител от Германия") на Рюдигер Сафрански. След публикуването през 2014 г. на дневниците му, известни 
като Schwarze Hefte ("Черните тетрадки"), дискусията за неговия антисемитизъм отново закипя. 
И както е имало културни нацисти, които са слушали операта на Вагнер и са свирили на рояли Bechstein, така и днес 
смесицата от изостаналост и слепота за реалността може да процъфтява дори високо образование. По време на 
пандемията от коронавируса професори като известния икономист Щефан Хомбург също показаха, че науката може да 
върви ръка за ръка с войнстващо отричане на знанието. 
Това, че AfD е особено силна в Източна Германия, не е изненадващо. Докато Западът можеше да живее повече или по-
малко както преди след падането на Стената, Изтокът преживя разрив, който за мнозина беше свързан със загуба на 
социални позиции и самочувствие и често беше неразбиран от западната арогантност. 
Веднага се появиха два наратива за икономиката на ГДР, като и двата бяха силно съкратени. На Запад преобладаваше 
убеждението, че Изтокът така или иначе е фалшифицирал своите статистически данни и че непроизводителността на 
предприятията, която в някои случаи дори се е увеличила след обединението, се основава на фалшиви стимули и фалшив 
образ на човечеството. 
От друга страна, на Изток идеята, че Западът алчно или дори безразсъдно е унищожил икономиката на ГДР, която при тези 
обстоятелства е била напълно приемлива, е отчасти възприета от западни интелектуалци като Гюнтер Грас. И в двата 
варианта не се отчита фактът, че структурният колапс на целия Източен блок бе лишил ГДР от много от традиционните ѝ 
клиенти, например в Русия, което е направило производствената работа невъзможна. Различните възприятия от този вид 
могат да се видят в резултатите от изборите и днес. 
В Русия митовете за конспирацията са изключително популярни 
Русия е особено ярък пример за опасните митове. Страната отдавна живее в периферията на европейската култура, казва 
политологът Нина Хрушчова, правнучка на руския държавен глава Никита Хрушчов, в интервю за Handelsblatt. 
Обществото през XIX в. остава структурно средновековно, благородниците говорят френски, безсмъртни писатели като 
Толстой и Достоевски или композитори като Чайковски и Мусоргски обогатяват европейската култура, както правят много 
руски музиканти и до днес. Но нежните наченки на демократична революция нямат шанс срещу Владимир Ленин и 
болшевиките. 
Първоначално комунизмът довежда до подем на модернизацията, който е съпътстван и от прогресивни културни дейци 
като художника Казимир Малевич, поета Владимир Маяковски и композитора Дмитрий Шостакович. Но диктаторското 
управление на болшевиките и най-вече на Йосиф Сталин, последиците от Втората световна война с бруталното нахлуване 
на Германия и нефункциониращата икономическа система предизвикват закостенялост. 
Когато социализмът рухна и прибързаните опити за създаване на либерална икономика, вдъхновени от Запада, завършиха 
с хаос - включително убийства за уреждане на бизнес въпроси - и управление на политически облагодетелствани 
милиардери, на обществото не остана много, на което да разчита. 
Путин, но не само той, избра да погледне последователно назад: към славния социализъм на Ленин, победата на Сталин 
срещу нацистите, православната църква и руската история назад до средновековния Владимир Велики, почитан като 
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светец. Либералният Запад е идеалното страшилище, отъждествявано със старото страшилище на нацистите, а неоречта в 
духа на Оруел е модернизирана и усъвършенствана чрез социалните медии. 
Легитимният въпрос е дали комунизмът вече не е бил част от схемата на фашизма. По отношение на бруталността, 
фиксацията върху образите на врага и изопачаването на истината - със сигурност. Но липсва препратката към едно уж по-
добро минало. 
Фашизмът може да бъде назадничав, но средствата са модерни 
Карл Маркс, по аналогия с християнската доктрина за спасението, поставя Златния век, който дори в древността се е считал 
за мрачно и далечно минало, в края на историята. В резултат на това често се стига до ексцесии, подобни на тези при 
фашизма, но идеологическите основи са различни. Близост и дистанция едновременно: това е най-добрата предпоставка 
за силна вражда. 
Провалената модерност, погледът назад: това остава централната тема на фашизма и неговите уродливи роднини. И все 
пак Еко вече посочи, че макар структурата и основното разбиране да са обърнати назад, средствата могат да бъдат много 
модерни. 
Това се отнася най-вече за технологиите и медиите. Това, което радиото и филмите са били за нацистите като средства за 
пропаганда, днес са социалните медии - развъдници на конспиративни теории или канали за нагли лъжи, като например 
предполагаемата фалшификация на изборите в САЩ. 
Нацистите разработват ракети, чиито наследници по-късно летят до Луната, както и първия реактивен изтребител, който в 
края на войната така и не успява да излети поради липса на гориво. Путин вярва в ядрените оръжия и се гордее със своите 
смъртоносни свръхзвукови ракети. Ислямските терористи публикуват убийствата си в интернет. Но това не променя 
основите на движенията, които са дълбоко в блатото на едно идеализирано минало. 
Какво помага? Само едно упорито, ново просветление. Днес критичният подход към социалните медии е част от всичко 
това, а младите хора често се справят с тях по-добре от старите. 
Twitter, Facebook и други подобни добавиха цяло измерение към публичната сфера, което често е трудно за разбиране - 
което може да доведе до претоварване на хората и следователно играе в полза на лъжците и привържениците на 
конспиративни теории. Но важно е и по-доброто разбиране за произхода на това презрение към човечеството, 
разкриването на неговите корени. А когато нищо от това не помага, е необходимо безстрашно отстояване на собствените 
ценности, както демонстрират много украинци в момента - при ужасни обстоятелства. 
В „Диалектика на Просвещението" Адорно и Хоркхаймер обвиняват класическото Просвещение, че е твърде 
инструментално и следователно саморазрушително. Но Просвещението е най-доброто културно наследство, което имаме. 
Освен това имаме нужда от търпение и упоритост. Подзаглавието на есето на Еко е: „Свободата и освобождението са 
задача, която никога не свършва“. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Първо даваш 2000 лв., после санират къщата с безвъзмездни европари 
в. Труд - Избрани посредници вдигат цената на газа 
в. Телеграф - Сянката на плажа скача двойно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Ваучери като помощ срещу високите цени, а не нисък ДДС 
в. 24 часа - 59 дни, за да се случат още поне 7 реформи за пенсии, заплати, инвалиди 
в. Труд - НС нарушава Конституцията заради Украйна 
в. Труд - Нацията се топи, всеки трети ще бъде пенсионер 
в. Телеграф - Нов рунд: Скандал за посредниците при газа 
в. Телеграф - Фейсбук батальон чака оръжия от България 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Соня Момчилова, председател на Съвета за електронни медии: Важно е кой ще е шефът на БНТ - това е 
телевизията, приятел на родителите ни, чиято цена е правдивост 
в. Труд - Анна Александрова, зам.-председател на правната комисия в 47-ото НС, пред "Труд": "Промяната" вкара 
България в кризи и безвремие 
в. Телеграф - Националният секретар на КНСБ Ася Гонева: Социалните помощи трябва да се обвържат с линията на 
бедност 
 Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще стоиш ли без книжка, щом толкамерите ти сметнат превишена средна скорост? 
в. Труд - Фабрика за шарлатани 
в. Телеграф - Фалит на училища 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За политическите решения и управлението на кризи - депутатът от „Продължаваме промяната“ Калоян Икономов 
след посещението в Украйна 

- Сметките и инфлацията. За индустрията и доставките на газ и какви са прогнозите – предприемачът Красимир 
Дачев и икономистът Петър Ганев 
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- Стратегии за войната в Украйна – коментар на Асен Генов и Огнян Дъскарев 
- Престъпна схема или нагла кражба? Как задигнаха голяма сума пари от украинци, намерили убежище в района на 

Черноморието? Какви са разкритията? 
- Какъв е случаят с барикадиралия се мъж над 24 часа в дома си в столичен квартал и как помагат психолозите? 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Ексклузивно – за инфлацията и цената на войната – бившият министър на финансите Симеон Дянков. 
- Възможно ли е Молдова да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна? 
- Между престрелките за оръжието и нападките за газа – ще удържи ли коалицията? Гост – Антоанета Цонева от 

„Демократична България”. 
- Разкрития за схеми за милиони в дърводобива. Гост – Александър Дунчев от „Продължаваме промяната”. 
- Кражба за 200 хиляди лева. Кои са задържаните молдовци, откраднали пари и бижута от украински бежанци? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 03 май 2022 г. 
София. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на български и македонски общественици и 
активни граждани за създаване на първия клуб за БГМК сближаване и приятелство. На събитието ще бъде 
осъществен телемост между учредителите в София и Скопие. За повече информация вижте линка за 
пресконференцията в БТА. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА в София ще се проведе пресконференция на тема: "Заявяване на подкрепа на 
българския президент относно позицията му за приоритети във вътрешната и външната политика на Република 
България." Участници: Румяна Ченалова, Димитър Илиев, Димитър Димитров, Антон Проданов и представители 
на неправителствени организации и граждански движения. 

- От 15.00 часа ръководството на МВР ще проведе среща със синдикалните организации на служителите в 
министерството. Ще бъде представен математическият модел за анализ на ефективността при използването на 
служителите с полицейски правомощия в областните дирекции на МВР.Срещата е продължение на 
последователната позиция на ръководството на министерството за постоянен диалог при обсъждане на идеите за 
реформи, след като те са конкретизирани на ниво работни групи. 

- От 18,30 часа на площад „Народно събрание“ граждани и граждански групи организират втора фаза на 
Общобългарския поход за мир и неутралитет. Походът ще се състои и в други градове на България в същия ден. 

- От 18.30 часа в културен клуб "Тракия", ул. "Стефан Караджа" № 7А ще се проведе творческа вечер на Панко Анчев.  
*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА във Велико Търново общинския съветник Димитър Чолаков ще представи пред 
журналистите своето предложение, обявяването на Търново за столица, да се отбелязва официално.  

*** 
Ловеч. 

- Тридесет и седмото заседание на Общински съвет- Ловеч, е насрочено за 3 май 2022 година, вторник, от 17,00 
часа. Това става ясно от изпратената покана до общинските съветници от Петър Цолов, председател на Общинския 
съвет. Проекто-дневният ред съдържа само една точка - допълнение на решение № 608/21.04.2022 г. на Общински 
съвет – Ловеч, което се отнася за бюджета на общината. Докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. 

- От 11.00 часа в Регионален исторически музей-Ловеч, - ул. Търговска, до Община Ловеч ще бъде открита 
изложбата „145 години Община Ловеч“  

*** 
Сливен. 

- От 20.30 часа на пл. „Хаджи Димитър“ в Сливен с традиционно запалване на символния огън на празниците, на 3 
май ще бъде дадено началото на Майски дни на културата „Сливенски огньове“. В 21.00 часа на откритата сцена 
на площада, рок легендите „Сигнал“ ще вдигнат градуса на настроението. Групата е създадена през 1978 г. от 
трима бивши членове на „Златни струни“.  

*** 
Стара Загора. 

- От 13:30 часа в кучешката градинка в Станционната градина, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще 
представи еко насочена придобивка в нашия град. 

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

