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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Който взима решение за военна помощ, да се съобрази със сигурността на българите 
Хората, които взимат решение за предоставяне на военна помощ за Украйна, да се съобразят преди всичко със сигурноста 
на българските граждани. Това заяви президентът Румен Радев, който вчера бе гост на Аграрния университет в Пловдив. 
Държавният глава изтъкна, че е важно да се чуят аргументите, с които народното събрание ще вземе това решение. Много 
е важно също да отчитаме мястото на България, наличието на българска историческа диаспора в Украйна и да надделее 
разумът, допълни той. 
Румен Радев напомни, че още в първите часове на войната е събрал на консултативна среща управлението на държавата 
и е осъдил остро поведението на Русия в Украйна. 
"България е лоялен член на НАТО и ЕС и е солидарна с тях, но много хора говорят без да имат собствено мнение – ако 
от НАТО им кажат да не предоставят оръжие, ще го направят. Ако им кажат – давайте оръжие – също ще го 
изпълнят. Хората, които насаждат милитаристични мнения, не правят разлики – България е много по-близо до този 
конфликт от останалите си партньори, имаме обща граница в Черно море, имаме огромна историческа диаспора в 
Украйна, някои от партньорите ни са зависими едва на 6% от Руския газ, а ние сме много по-зависими." - каза 
президентът. 
Румен Радев призова тези, които ще вземат решение за изпращането на военна помощ на Украйна, да си отговорят на 
няколко въпроса: 

• Какво е състоянието на противовъздушната ни отбрана от Дуранкулак до София - има ли нещо, което да пази 
небето над този периметър? 

• Какво е състоянието на българската авиация – отчита ли се това? 

• Докога нашите съюзници ще бъдат тук и ще участват ли други партньори в споделената охрана на въздушното ни 
пространство след приключването на ангажимента на нидерланските ВВС? 

• Какво е състоянието на радарната ни система, която трябва да следи въздушното ни пространство? 

• Знаят ли, съгласно плановете на НАТО за степенуван отговор, какви са сроковете и процеса на генериране на сили, 
които трябва да дойдат тук? Знаят ли как се генерират тези сили, кога ще бъдат тук и какъв ще бъде техния 
капацитет? 

"Политиците трябва да си отговорят на тези въпроси и ако знаят отговорите и продължат да настояват да 
изпращаме оръжие, това е безотговорно. Ако пък не знаят отговорите - е невежо." - каза президентът Радев. 
Той прогнозира, че ръководството на БСП ще намери формулировка, в която хем социалистите да не носят отговорност, 
ако се прати оръжие към Украйна, хем да не напускат коалицията. 
Според Румен Радев Европа трябва да излезе с общо решение за газа и закъсня, защото тази криза чакаше на вратата от 
много време. Президентът уточни, че в никакъв случай не оправдава постъпката на Русия, защото това е грубо нарушение 
на договора. Въпросът, според него е какво е направила българската страна при положение, че знаеше, че има такава 
потенциална опасност. 
Румен Радев посочи, че "Булгаргаз" има лиценз за търговец и попита защо не е сключил договор за май. Президентът 
намекна, че това е било осъществимо за цена на газа от около 70 евро и призова правителството да обяви има ли договори 
с посредници и на каква цена. 
"Ако се окаже, че наистина посредниците влизат в играта - нещо, за което заговорих още с отстраняването на 
предишното ръководство на "Булгаргаз" - дали това не е целенасочено и каква ще е цената? Защото, ако цената скочи 
с 30%, стотици хиляди българи, хиляди малки и средни предприятия и структуроопределяща индустрия ще са на ръба. 
Ако решението е теглене на нови заеми и предоставяне на помощи, все някога икономиката ни ще рухне." - посочи 
Радев. 
Президентът съобщи и за инцидент с неговия кортеж на път за Пловдив. Заради изскочил камион на пътя е катастрофирала 
първата кола на НСО. При инцидента е пострадал лекарят на кортежа, който е в пловдивска болница с фрактура на лакътя. 
По-леко пострадал е още един член на екипа на президентската администрация. 
 
√ Константинова: И българи, и украинци ще се възползват от помощта за плащане на наем на новозаети 
Български граждани от уязвими групи също ще могат да се възползват от помощта за квартира под наем, която 
държавата предвижда като мярка за стимулиране на заетостта сред бежанците от Украйна. Това заяви в "Денят 
започва" вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова. 
Предвидено е държавата да осигурява месечна помощ от 400 лв. в рамките на три месеца, която да е целева за плащане 
на наем на жилище. Помощта ще се изплаща чрез работодателите на новозаетите. 

https://bntnews.bg/news/konstantinova-i-balgari-i-ukrainci-shte-se-vazpolzvat-ot-pomoshtta-za-plashtane-na-naem-na-novozaeti-1193579news.html
https://bntnews.bg/news/konstantinova-i-balgari-i-ukrainci-shte-se-vazpolzvat-ot-pomoshtta-za-plashtane-na-naem-na-novozaeti-1193579news.html
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"Мярката няма да е само за бежанци, но и за българи, които имат нужда и попадат в целева група – например които 
не са работили дълго време. Смятаме, че тази криза ни дава възможност да изгладим проблеми и да направим мерки, 
които ще са от полза за всички." - каза Константинова. 
Конкретните параметри на мярката в момента се разписват. Очакванията на вицепремиера са тя да влезе в сила до няколко 
седмици. 
Междувременно се съставя и програма за изграждане на детски центрове, които да поемат децата от Украйна. По думите 
на Константинова те ще са от полза и на българските родители, особено в градове като София, където има криза с местата 
за детски градини. 
Над 57 000 бежанци от Украйна са настанени в хотели, където могат да останат до 31 май. След това те ще бъдат 
преместени в държавни и общински почивни бази в цялата страна. Към момента са подсигурени 33 000 такива места. 
Проучването на условията и капацитета на базите продължава, отчете Константинова. 
Над 100 000 украински граждани са намерили подслон в България от началото на войната. Голяма част от тях вече имат 
статут на временна закрила - показател, по който България заема едно от челните места в ЕС. 
Относно предстоящото решение на Народното събрание за осигуряването на военна помощ за Украйна Константинова 
коментира, че позициите на всички партии от коалицията са ясни отпреди, а фокусът на вчерашния съвет на управляващите 
е бил по-скоро антиинфлационните мерки. 
 
√ Богдан Теофанидис е новият и.д. директор на "Български пощи" 
Богдан Теофанидис е новият и.д. директор на "Български пощи". Това обяви в "Денят започва" вицепремиерът Калина 
Константинова. 
Тя определи временно назначеното ръководство като млад и амбициозен екип с богат опит в международни компании. 
По думите ѝ сред членовете на управителния съвет има експерти с голям опит в сферите на дигитализацията, 
финансирането и изграждането на системи за управление, както и експертиза по човешки ресурси и информационни 
технологии. Всички са заемали високи ръководни позиции. 
"За тази визия, която имаме - за модернизация, дигитализация и вкарване на "Български пощи" в 21 век - смятам, че 
това е топ отборът, който може да имаме." - каза Калина Константинова. 
Новото ръководство на "Български пощи" поема управлението за срок от 3 месеца до организирането на конкурс за избор 
на членове на управителния съвет. Първата им задача ще е за се разплатят със служителите на пощите, които са получили 
70% от заплатата си за последния месец. 
"Най-тъжният аспект – 9000 души, работещи в "Български пощи", са работещи бедни. Средната заплата в 
дружеството е 820 лв. Служителите в пощите, заради тези лоши управленски решения, са потърпевши във всички 
отношения – те са тези, на които им се наложи да работят извънредно, а заплатите им са на това дередже." - каза 
Константинова. 
След голямата хакерска атака ще са нужни още няколко седмици за възстановяването на всички услуги на "Български 
пощи", каза още Константинова. Ако има хора, които не са предприели необходимите действия, ще им се търси 
отговорност. 
 
√ Стартира кандидатстването по Програмата за хуманитарна помощ към бежанци от Украйна 
Стартира кандидатстването по Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните действия в Украйна за втори отчетен период от 01.04. - 30.04.2022 г., 
съобщават от Министерството на туризма. 
Програмата цели подпомагане на предприятия и лица, които упражняват дейност в категоризирани и регистрирани места 
за наставане по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър (НТР), както и бюджетни 
организации и лица, които стопанисват обекти, вписани в Регистъра на местата за подслон и предоставящи услуга по 
настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в 
Република Украйна. 
Разселените лица от Украйна, обхванати от временната закрила, въведена в действие от ЕС и предоставена в Република 
България по Закона за убежището и бежанците, включително и лицата под 18 години, имат право на хуманитарна помощ 
за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър или в създадения за 
целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон, в общ размер на 43,60 лв. (четиридесет и три лева и 
шестдесет стотинки) с вкл. ДДС (при ДДС в размер на 9%-на ставка) на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и 
вечеря), в т.ч. туристически данък и транспортиране, когато е извършено. Разходите за ДДС са за сметка на програмата. 
Средствата се изплащат ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет, 
по предложение на министъра на туризма на база на фактически извършени разходи. 
Заявленията за изплащане на средствата се подават по електронен път чрез Системата за управление на националните 
инвестиции (СУНИ) от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г. за отчетния период от 01.04.2022 г. до 
30.04.2022 г. 
Повече за отворената програма за кандидатстване вижте тук. 
 
√ Лъчезара Стоева, ООН: 1,7 млрд. души по света са пряко засегнати от войната в Украйна 
107 държави са засегнати от продоволствена, енергийна или финансова криза заради конфликта в Украйна. Да не 
забравяме, че светът все още не е излязъл от ковид кризата. Това коментира в "Денят започва" Лъчезара Стоева, 
постоянен представител на България в ООН. 

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/badcad1b-c5fb-4568-9b7f-876054f1eec1
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По думите ѝ 1,7 млрд. души са пряко засегнати от последствията от войната в Украйна. 36 държави са засегнати директно, 
тъй като половината от вноса им на пшеница идва от Украйна или Русия. Украинската пшеница е налична, но заради 
блокирането на всички пристанища, те нямат възможност да я изнасят, каза Стоева. 
Тя цитира данни, според които конфликтът може да доведе до 25 млн. украински бежанци до края на годината. 
Войната в Украйна е тема на ООН от самото начало, първоначално имаше опит на Съвета за сигурност да приеме 
резолюция срещу руската агресия, но тя беше отхвърлене с вето от Русия. След това въпросът беше прехвърлен към 
външното събрание, там са приети 3 резолюции. 
Тече събирането на доказателства, за разследвания по линия на престъпления, извършени от Руската федерация в 
Украйна, каза Стоева. 
 
√ Урсула фон дер Лайен ще представи шестия пакет санкции срещу Русия 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи днес в ЕП в Страсбург новия, шести 
пакет от санкции срещу Русия. Тя ще участва в дебат за социалните и икономически последици за съюза от войната 
на Русия в Украйна и отговора на Брюксел. 
Новият пакет от санкции ще включва постепенно спиране на вноса на руски петрол до края на тази година, изтеглянето на 
още руски банки, сред тях и най-голямата "Сбербанк" от системата SWIFT, както и нови персонални ограничения и забрана 
на износа за Русия на редица химически продукти. 
Това е шестият пакет от санкции на ЕС, Брюксел вече наложи поетапно ембарго върху вноса на руски въглища. За да бъдат 
одобрени новите санкции, те ще трябва да бъдат подкрепени от държавите-членки на ЕС. Някои страни като Унгария и 
Словакия се опасяват, че няма да могат да се откъснат от руската енергийна зависимост до края на годината. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев открива форум за добросъседските отношения с РСМ 
Национална конференция на тема: "Европейска перспектива за добросъседските отношения между Република България и 
Република Северна Македония" ще се проведе в София под патронажа на президента Румен Радев. 
Форумът започва в 10 часа и е организиран от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките 
и Македонския научен институт. 
Конференцията е в памет на Гоце Делчев. Днес се отбелязват 119 години от гибелта на Гоце Делчев. 
В официалната си страница във Фейсбук президентът Румен Радев написа, че националната конференция в памет на Гоце 
Делчев е израз на дълбоката ни почит към живота и делото на този голям апостол на свободата на македонските българи. 
Добросъседските отношения между България и РСМ ще са устойчиви и необратими във времето, когато историческата 
истина ни обединява, посочва още държавният глава. 
Конференцията ще бъде открита от Румен Радев. Във форума ще участват вицепрезидентът Илияна Йотова, изтъкнати 
историци, дипломати, представители на различни организации. 
Ще има три панела, които са на следните теми: "Гоце Делчев и общата история на Република България и РСМ между 
фактите и идеологията, "Състояние и перспективи пред добросъседските отношения, европейската зрялост на РСМ" и "100 
години организирано движение на македонските българи по света". 
 
√ Народното събрание ще обсъжда дали да предоставим военна помощ на Украйна 
Започва новата парламентарна сесия след великденската ваканция на депутатите. Очаква се народните представители да 
проведат две заседания редовно от 9 часа и извънредно от 15.30 часа, като във второто са предвидени обсъждания по 
темите за спрените газови доставки за България от Русия и предоставянето на военна помощ за Украйна. 
Новата сесия на Народното събрание се очаква да започне с декларации на парламентарните групи, които ще представят 
приоритетите си. 
Като точка от дневния ред на редовното заседание влизат три проекторешения за военна помощ за Украйна – на 
"Продължаваме промяната", на "Демократична България" и на ГЕРБ. 
Проекторешението на бившите управляващи е записано и като точка в извънредното заседание за днес. 
Нередактираното предложение на "Продължаваме промяната" е да бъде даден мандат на правителството за оказване на 
хуманитарна, финансова и техническа помощ на Украйна за защитни цели. 
В проекта на коалиционните им партньори от "Демократична България" е записано "военнотехническа помощ", като 
дясната коалиция смята, че тя трябва да е за сметка на държавния бюджет и от специалните фондове на ЕС и НАТО за общо 
финансиране на подкрепата за Украйна. 
От ГЕРБ също искат да се предостави военнотехническа помощ. В тяхното проекторешение обаче е заложено и искане 
кабинетът да започне преговори с НАТО за заместващ и подсилващ капацитет на отбранителните способности на България. 
Мнозинството по въпроса е сериозно – "за" военна помощ за Украйна вече се обявиха "Продължаваме промяната", 
"Демократична България", "Има такъв народ", ГЕРБ и ДПС. Единствените, които не подкрепят предоставянето на такава са 
БСП и "Възраждане". 
На извънредното парламентарно заседание, което ще започне следобед, по искане на бившите управляващи ще бъдат 
изслушани премиерът Кирил Петков и министърът на енергетиката Александър Николов във връзка със спрените доставки 
на природен газ за България от страна на "Газпром експорт". 
Заедно с тях информация ще предоставят и изпълнителните директори на Българския енергиен холдинг", "Булгаргаз", 
"Булгартрансгаз", председателят на енергийния регулатор и ръководителите на Държавната агенция "Национална 
сигурност" (ДАНС) и Държавната агенция "Разузнаване". 
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Военната помощ за Украйна, за която ГЕРБ настоява, също е част от дневния ред 
Очакваше се темата да е сред водещите и на заседанието на съвета на управляващата коалиция, което завърши късно 
снощи без изявление за медиите. 
Преди разговорите представителят на "Има такъв народ" Станислав Балабанов коментира, че се очаква обсъждане на 
предложение за обхвата на това - какво парламентът може да даде като мандат на правителството за предоставяне на 
помощ за украинската страна. 
 
√ ВСС разглежда искането за предсрочното освобождаване на Гешев 
Висшият съдебен съвет ще решава за допустимостта на предложението на бившия служебен министър Янаки Стоилов за 
предсрочното отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Искането е от миналия юли и след отхвърлянето му, Стоилов 
сезира Конституционния и Върховния административен съд. 
От Конституционния съд Стоилов поиска да каже - може ли правосъдният министър да иска отстраняването на т.нар. трима 
големи в съдебната власт, а от Върховния съд - да задължи съдебните кадровици да обсъдят по същество предложението 
му. 
ВАС отложи произнасянето си за след решението на Конституционния съд, което дойде, когато Стоилов вече беше част от 
институцията. Без негово участие отговорът на питането му беше еднозначен - правосъдният министър може да иска 
прекратяване мандата на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор. 
Въз основа на това решение Върховният административен съд върна предложението на ВСС с указание да се произнесе по 
същество по твърденията на Стоилов, че с поредица от свои действия и бездействия Иван Гешев е уронил престижа на 
съдебната власт. 
Днес съдебните кадровици трябва да преценят цялото или част от искането ще обсъдят. Основанията, за които се събере 
мнозинство, ще бъдат обединени с вече допуснатите от предложението за уволнението на Обвинител номер едно, 
внесено от настоящия правосъден министър Надежда Йорданова и до края на май да има решение - остава или не на поста 
си Иван Гешев. 
 
√ Приемат заявления за компенсиране на земеделци, пострадали от природни бедствия 
От вчера Фонд "Земеделие" приема заявления за компенсации на стопаните, чиито ниви са пострадали от природни 
бедствия. 
Ще бъдат подпомагани само фермери, които имат протоколи за 100% пропаднали площи, като производителите на 
плодове и зеленчуци ще бъдат обезщетени с до 80% от разходите  си, а производителите на житни култури - до 30 на сто. 
Ако пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, ще получават 50% от допустимия размер за 
подпомагане. 
Документи се подават в областните дирекции на Фонд Земеделие до 20 май, а средствата ще бъдат изплатени до 10 юни. 
Утвърденият финансов ресурс по схемата е 3 млн. лева. 
 
√ В БДЖ планират повишение на заплатите на експлоатационния персонал 
Ръководството на БДЖ предвижда поетапно повишение на заплатите на експлоатационния персонал. 
Възнагражденията ще се увеличават съобразно критерии, свързани с личния принос и ангажираност на служителите към 
работния процес, както и постигнатите резултати, свързани с по-добри условия за превоз на пътници и товари, съобщиха 
от компанията. 
Приходите на "БДЖ - Пътнически превози" са се увеличили с 20 на сто през първото тримесечие на годината, а тези на 
"Товарни превози" - с 10 на сто. 
Това се обяснява с увеличения брой на пътниците и на заявките за превоз на товари, както и с предоговаряне на тарифите. 
 
√ Голяма част бежанците са готови да останат в хотелите като работници 
С пристигането на първите туристи в курорта "Слънчев бряг" хотелиери ще започнат  да освобождават базите от 
настанените украински граждани. В същото време част от бежанците са готови да останат там, като работници. 
Ако финансирането от държавата продължи, може би част от колегите, които нямат все още сключени договори с 
туроператори, ще продължат да работят с украинците  така коментира обстановката хотелиерът Венелин Ташев: 
"В единия хотел, който ми е без договор, ще  ги оставя там. Има хора, които нямат пък договори или договорите заради 
войната не се изпълняват, те пък ще искат да имат сигурност и да продължат". 
За украинците, които искат да останат на работа при тях, хотелиерите имат предложение към държавата - да поеме част 
от парите за квартири: 
"99% са майки с деца. И тези деца няма кой да ги гледа. И за да оставим всички хора, почти всички искат да работят. Значи, 
ние можем да поемем едното легло на този, който ще работи при нас, но другото легло – просто няма как", обясни Ташев. 
 
√ Очакват се два протеста пред парламента и опаковане на паметника на съветската армия 
Преди началото на извънредното пленарно заседание на площад "Народно събрание" се събират граждани на протест под 
мотото "Да защитим мира и неутралитета на България!". 
 В 16 ч. пред служебния вход на Народното събрание ще започне протест в подкрепа на вземане на решение за оказване 
на военна помощ за Украйна. 
 А в 18 часа започва акция, организирана от граждани за опаковането на паметника на съветската армия със знамената на 
България и Украйна. 
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√ Стоян Панчев: Със следващата актуализация апетитите за харчене ще бъдат доста по-високи 
Инфлацията ще бъде прекратена болезнено - чрез нова криза и рецесия, смята икономистът 
Интервю на Диана Дончева със Стоян Панчев 
"Държавата и нашите вносители в момента купуват газ на цена, която се търгува на борсата. Съответно, в зависимост от 
това какво се случва на международните газови пазари, ние ще следваме тези цени, докато не бъде сключен някакъв нов 
дългосрочен договор." Това заяви в интервю пред БНР икономистът Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и 
политика. 
"Още от първата актуализация, в която участваше Асен Василев, беше ясно, че заради инфлационния натиск и приходите 
в бюджета са доста по-високи. Пари се намират, ключовият въпрос е как се харчат. Не е проблемът в приходите, проблемът 
е колко правителството иска да изхарчи." 
Със следващата актуализация апетитите за харчене ще бъдат доста по-високи, прогнозира икономистът. По думите му част 
от планираните за капиталовата програма средства вместо за инвестиции ще бъдат харчени за попълване на дупки и 
антикризисни компенсаторни мерки. 
Докато имаме валутен борд, гръцки сценарий няма да има, поясни Панчев. Той допълни, че за да се стигне до гръцки 
сценарий, трябва да сме в еврозоната. 
"Правителството не може да вземе чак толкова много дълг, че да достигнем до гръцкия сценарий. Правителството ще бъде 
дисциплинирано много по-рано." 
Има голяма каша в помощите за бизнеса, отбеляза Стоян Панчев и даде пример - все още се субсидира заетостта въпреки 
огромното търсене на кадри. 
В ситуация, в която правителството взема "политическо решение да накаже руската агресия", бизнесът има основания да 
отиде и да поиска помощи за газа, смята Панчев. 
Според него цените трудно ще бъдат намалени, а мерките против инфлацията са палиативни и няма да я излекуват. 
Колкото повече пари се наливат в потребление, толкова повече ще скачат цените, коментира икономистът в предаването 
"Преди всички". 
"Тя ще бъде прекратена по много болезнен начин от централните банки – този болезнен начин е нова криза, нова рецесия. 
Този сценарий е настъпващ някъде в следващата една година." 
Експертното мнение в детайли чуйте в звуковия файл.   
 
√ Саша Безуханова: Необходима е зелена трансформация на държавата 
"Министерство без адрес“: Първото министерство в мета вселената 
Move.bg e мястото, което обединява хората, търсещи промяната. Това е платформа на граждани и експерти, които мечтаят 
България да успее и търсят устойчиви решения за по-добро бъдеще тук. 
Чрез организиране на обучения на зелен бизнес и живот в хармония с природата. Наскоро бе обявен 
проектът "Министерство без адрес“. Ролята на първото в света министерство в мета вселената е да стимулира 
управлението на държавата, за да се изгради капацитет с климатична експертиза във всяко едно ведомство и всяка една 
област. 
"Министерството за зелена трансформация без адрес е първото министерство в мета вселената. То е инструмент във 
виртуалното пространство.Всеки може да посети тази виртуална база и да се запознае“, каза Саша Безуханова, основател 
на Move.bg, в предаването "Нашият ден“ и допълва: 
“Икономиката на бъдещето е зелена, климатичните политики са вече хоризонтални политики и е нужна адаптация към 
този процес. Европа е най-добре организирана по отношение на зеленото си развитие. 
Виртуалното министерство на климатичния преход и зелената трансформация е инструмент, с който искаме да подканим 
българското правителство да изгради тази експертиза в реалните ведомства и да изгради механизми, през които тези 
служби да работят холистично, да работят заедно, както е в много европейски държави, в които има такава готовност.“ 
"Очаква се до 2050 г. да има 250 мил. климатични мигранти. Това са хора, които няма да бягат от война, но ще бягат от 
това, че на местата, в които живеят няма да има добри условия. Ние трябва да подготвим социалните системи, така че да 
можем да живеем заедно. Днес трябва да работим активно, за да предотвратим ефектите на климатичната криза, които 
биха били потенциално по-разрушителни от войната в Украйна или Covid кризата, която наскоро преживяхме“, споделя 
още Безуханова и подчертава: 
“Важно е да се създадат устойчиви механизми, така че граждани, експерти, учени и държава да работят заедно. Направен 
е анализ на европейските практики за това как работят такъв тип органи. Вече има отправени препоръки и към българското 
правителство.“ 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Ще се стигне ли до ембарго за руски петрол в ЕС 
Европейската комисия ще представи този месец плана за орязване на две трети от руския природен газ в Евросъюза, 
съобщи комисарят по енергетиката Кадри Симсон. Тя потвърди, че до часове Еврокомисията ще представи шестия пакет 
от санкции срещу Руската федерация. 
Същевременно по-рано вчера руският президент Владимир Путин подписа указ, по който в следващите дни ще бъде 
ограничен износа на суровини за страни от Европа. 
Новите санкции могат да включват и петролно ембарго. Според източници на АФП, в Брюксел клонят към постепенно 
спиране покупките от Русия в следващите 6 до 8 месеца, а на Словакия и Унгария, които са силно зависими от доставките 
по тръбопровода "Дружба", ще бъдат предложени още няколко месеца за преход към алтернативни източници. 

https://bnr.bg/post/101641369
https://bnr.bg/post/101640933/move-bg
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В новия пакет от санкции на Евросъюза срещу Русия ще бъдат включени мерки срещу вноса на руски петрол, потвърди 
върховният представител за външната политика и сигурността Жозеп Борел, цитиран от "Ройтерс".  
Унгарският външен министър Петер Сиярто потвърди вчера сутринта, че страната му остава твърдо против санкции, които 
ще направят невъзможно подаването на петрол и газ от Русия. 
Словакия настоява да бъде изключение при очакваното ембарго върху доставките на руски нефт. Вицепремиерът и 
икономически министър Рихард Сулик заяви, че това е от "екзистенциално" значение за Словакия. 
Словашката рафинерия "Словнафт", която е част от унгарската петролна компания МОЛ, би могла да се пренастрои от 
преработката на руски петрол към лек петрол "едва след няколко години", твърди Сулик в интервю за словашката 
телевизия. 
Словакия внася близо 100 процента от преработвания в страната петрол и около 80 процента от природния газ от Русия. 
У нас в неделя министър-председателят Кирил Петков заяви, че не очаква Евросъюзът да наложи петролно ембарго "в този 
момент", и посочи България сред страните, които "не могат да го понесат". 
 
√ ЕК: Няма данни страна от ЕС да е платила за газ в рубли 
Европейската комисия няма информация която и да е държава или компания от ЕС да е платила за руски газ в рубли, заяви 
еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон, цитирана от "Ройтерс". 
Преди срещата на енергийните министри от съюза Симсън каза, че засега няма подробности и за новия пакет от санкции, 
които ЕС ще наложи на Русия и кога точно ще влезе в сила. 
Дали Европейският съюз да наложи петролно ембарго на Русия е въпрос, по който сред 27-те все още няма единно мнение. 
Германия преразгледа позицията си и вече е готова да спре вноса на руски петрол, обяви министърът на икономиката 
Роберт Хабек. 
Унгария обаче заяви, че ще наложи вето на решение за европейско петролно ембарго. България също не е склонна да 
подкрепи такава стъпка, стана ясно от изявление на премиера Кирил Петков. 
 
√ Фирми, които лобират за руски компании, влизат в шестия пакет санкции на ЕС 
Фирмите, които консултират и лобират за руските компании, ще попаднат в шестия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, 
който Европейската комисия ще предложи по-късно днес, съобщи "Политико". Очаква се Колегиумът на комисарите, който 
се провежда в Страсбург, да предложи постепенен отказ от руски петрол до края на годината. Само за Унгария и Словакия 
ще бъдат предложени преходни мерки. Двете страни са изцяло зависими от руския газ. 
Пакетът предвижда изключване от международната платежна система SWIFT на „Сбербанк“. Очаква се мярката да засегне 
и други руски банки. 
 
√ Спад на безработицата в еврозоната и в целия ЕС 
Ръстът на безработицата в еврозоната през март е 6,8%, което е спад спрямо 6,9% през предходния месец и 8,2% през март 
2021 г. Според официалните данни равнището на безработица в ЕС е 6,2%, което е спад спрямо 6,3% през февруари 2022 
г. и 7,5% през март 2021 г. 
През март безработните в 27-членния съюз са били около 13,4 млн., като 11,3 млн. от тях са били в еврозоната. 
Коефициентът на младежка безработица е 13,9% както в ЕС, така и в еврозоната през същия месец, което е спад спрямо 
14% през февруари. 
Евростат допълни, че равнището на безработица при жените е било 6,6% в ЕС и 7,2% в еврозоната. 
 
√ Драги: ЕС да намери схема за икономическо подпомагане заради риск от социални вълнения 
Европейският съюз трябва да приспособи схемите за икономическо и социално подпомагане по време на пандемията към 
посрещане на икономическия удар от конфликта в Украйна - за това призова италианският премиер Марио Драги, цитиран 
от "Ройтерс". 
В обръщение пред Европейския парламент днес Драги потвърди, че въпреки силната си зависимост от руския природен 
газ Рим ще подкрепи всякакви санкции срещу руската енергетика, но предупреди, че държавите членки не са в състояние 
да поемат сами разходите, необходими за поддържане на санкциите, без да рискуват социални вълнения. 
"Необходими са твърди и незабавни решения" не само за намаляване на сметките за ток, но и за "временна поддръжка" 
на по-ниските заплати, например чрез данъчни облекчения, каза Марио Драги. 
Бившият ръководител на Европейската централна банка се обяви и за реформа на европейските институции, ако трябва и 
с преразглеждане на договорите, тъй като, по думите му, тези институции не са пригодени да се справят с настоящите 
кризи в сферите на енергетиката и сигурността. 
Марио Драги предложи и свикване на конференция за оптимизиране на разходите за отбрана в Европа, изрази подкрепата 
на Рим за присъединяване на Украйна, Република Северна Македония, Косово и останалите западнобалкански държави 
към Европейския съюз. 
 
√ Путин подписа указ за руски контрасанкции срещу Запада 
Руският президент Владимир Путин подписа указ за ответни икономически санкции като реакция на "неприятелските 
действия на някои чужди държави и международни организации", съобщи вчера Кремъл, цитиран от "Ройтерс". 
Съгласно указа се забранява износът от Русия на стоки и суровини за чужди физически лица и организации, включени в 
санкционния списък. Забраняват се също сделките с чуждестранни физически и юридически лица, попадащи под ударите 
на руските санкции, и се позволява на руски физически лица и организации да не изпълняват задълженията си към тях. 
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Путин нареди на руското правителство в 10-дневен срок да определи списъка с лица и компании, попадащи под ударите 
на ответните санкции на Русия, както и да разработи "допълнителни критерии" за редица сделки, които също могат да 
станат обект на санкционни мерки. 
 
√ Руски удари в Украйна се опитват да спрат доставки на западно оръжие 
Руските сили обстрелват интензивно цели в Източна Украйна, включително завода "Азовстал" в Мариупол - последен 
бастион на съпротивата в града. Според украинската страна ракетните удари имат за цел да спрат доставките на западно 
оръжие за Украйна. За първи път от началото на руската инвазия е била засегната и граничещата с Унгария Закарпатска 
област в Западна Украйна. 
Русия засилва офанзивата си в Източна Украйна, по данни на британското разузнаване Москва е разположила 22 батальона 
край град Изюм. Според експертите целта на руската армия е да напредне по северната ос в Донбас като завладее 
градовете Краматорск и Северодонецк. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че властите в Киев планират да изведат и всички от района на 
металургичния комбинат "Азовстал" в Мариупол, след като вчера 156 души бяха евакуирани в контролирания от 
украинските сили град Запорожие. 
"Безусловно ще продължим да правим всичко, за да изведем нашите хора от Мариупол и "Азовстал". Това е сложно, но на 
нас са ни нужни всички, които остават там - и цивилни, и военни. Не минава ден, през който да не се занимаваме с този 
въпрос и да не се опитваме да го решим. Успяхме да постигнем спиране на огъня за три дни, така че хуманитарният 
коридор да заработи. Сега руските войски не спазват договореностите. Те продължават масираните удари по Азовстал и 
пробват да щурмуват комплекса." 
По-рано в интервю за "Уолстрийт джърнъл", цитирано от украински медии, Зеленски заяви, че за възстановяването на 
Украйна ще бъдат нужни над 600 милиарда долара. 
Украинският президент поиска от Москва да се върне в границите си отпреди началото на войната и да предаде обратно 
на Киев Кримския полуостров. 
При руски удари вчера в Източна Украйна са загинали 21 цивилни и са били ранени 27, съобщи управителят на Донецка 
област Павло Кириленко. 
Двама души са пострадали при ударите на руски ракети срещу три подстанции на електропреносната мрежа в западния 
украински град Лвов. Атаката е оставила без ток и водоподаване части от населеното място. 
Украинското южно оперативно командване съобщи за ракетни удари по Одеска и Кировоградска област. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Петков: До края на юни строителството на газовата връзка Гърция – България трябва да бъде завършено 
Търговската експлоатация се очаква да започне през есента 
„До края на юни абсолютно цялото строителството на газовата връзка Гърция – България трябва да бъде завършено и от 
двете страни. Този газопровод заедно с проекта за втечнен газ край Александруполис ни дават възможност за пълна 
диверсификация“. Това заяви пред медии край Комотини премиерът Кирил Петков, който провери строителството на 
интерконектора Гърция – България, съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът ще свърже 
газопреносните мрежи на двете съседни държави, осигурявайки достъп до Южния газов коридор и до редица нови 
източници на природен газ. Очакванията са газопроводът да бъде въведен в търговска експлоатация за предстоящия 
отоплителен сезон. Експерти припомнят, че след завършването на строежа проектната компания трябва да бъде одобрена 
като независим преносен оператор, за да може да пренася природен газ. Основните доставки се очаква да бъдат от 
Азербайджан, като освен страната Румъния и Сърбия също проявяват интерес да получават гориво чрез тази газова връзка. 
 „Хидравличните тестове на част от трасето са вече завършени, до този момент не сме имали дефекти и проблеми. Това 
означава, че качеството е добро“, добави още премиерът. Петков допълни, че строителството на подобен мащабен проект 
е трудно, но и за двете държави газовата връзка е огромен приоритет. 
Министърът-председателят подчерта и усилията на правителството да осигури нови доставчици на природен газ във 
връзка с нарушаването на договора от страна на „Газпром“. „Вярвам, че ще договорим същите или по-добри условия за 
българските потребители“, заяви Петков. Предложението за превалутиране в рубли премиерът определи като „извиване 
на ръце“.  
Газопроводът IGB e с обща дължина 182 км, повечето от които са на българска територия. Към този момент проектът е 
завършен на 92% като линейната част е изпълнена. Продължават дейностите по изграждане на наземните съоръжения – 
двете газоизмервателни станции при гр. Стара Загора и гр. Комотини. Станцията на българска територия е в много 
напреднал етап на изпълнение  и предстои да бъде довършена и хидротествана в рамките на месец май. 
Очаква се в скоро време да бъде завършен и „по-големият брат“ – газоизмервателната станция край Комотини. Именно 
оттам ще се отклонява природния газ, който трябва да достига до Стара Загора. 
 
√ Плаващият LNG терминал при Александруполис ще допринесе за енергийната сигурност и автономия на Югоизточна 
Европа 
Премиерите на Гърция и България обявиха старта на изграждането на LNG терминала при Александруполис  
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис и министър-председателят на България Кирил Петков дадоха заедно старта на 
изграждането на плаващия блок за съхранение и регазификация (FSRU) на втечнен природен газ (LNG) в Александруполис. 
Началото на изграждането на проекта, който се развива от компанията Gastrade, беше дадено на специална церемония в 
Гърция. Двамата премиери подписаха специално изработена паметна плоча за стартирането на проекта, който ще се 
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превърне в нов енергиен портал с ключова роля не само за енергийната сигурност и независимост на Гърция, но и за цяла 
Югоизточна Европа. LNG терминалът значително ще допринесе за плавния енергиен преход и за енергийния плурализъм 
на този изключително чувствителен регион. 
На церемонията присъстваха и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, президентът на Сърбия Александър 
Вучич, министър-председателят на Северна Македония Димитър Ковачевски, посланикът на САЩ в Гърция Джефри Пайът, 
както и представители на местната власт, включително областният управител на Източна Македония и Тракия Христос 
Метиос и кметът на Александруполис Янис Зампукис. Участваха и акционерите на Gastrade: основателят и председател на 
борда на директорите на Gastrade Елмина Копелузу, представителят на Gaslog Cyprus Investments Ltd Паоло Еноизи, 
председателят на DEPA Commercial Йоанис Пападопулос, главният изпълнителен директор на Gastrade Константинос 
Ксифарас, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, както и изпълнителният директор на 
DESFA Мария Рита Гали.  
Изграждането и експлоатацията на плаващия блок за съхранение и регазификация (FSRU) в Александруполис ще засили 
стратегическата роля на Гърция като енергиен център за по-широкия регион на Югоизточна Европа и ще предложи 
алтернативни източници и маршрути за доставка на газ за региона, повишавайки енергийната сигурност на доставките и 
енергийната автономия в период на големи предизвикателства. Проектът ще позиционира Александруполис като 
енергиен портал за целия регион на Югоизточна Европа, подчертавайки стратегическото значение на града и 
стимулирайки местната икономика и заетостта. 
Съоръжението е с технически капацитет от общо 5,5 млрд. куб. м. на година и ще се свързва с националната газопреносна 
система на Гърция посредством газопровод с дължина 28 км. По този начин регазифицираният LNG ще може да достига 
до пазарите на Гърция и България и по-широкия регион - Румъния, Сърбия и Северна Македония и др., с перспектива за 
доставки и към Украйна. 
Очаква се терминалът да заработи до края на 2023 г., като договореният капацитет за регазификация вече достига до 60% 
от техническия му капацитет от общо 5,5 млрд. куб. м. на година. Финалното инвестиционно решение за терминала при 
Александруполис е включено и финансирано по линия на гръцката Оперативна програма „Конкурентоспособност, 
предприемачество и иновации 2014-2020” (EPAnEK) с публични разходи в размер на 166,7 милиона евро. 
През март тази година Gastrade подаде заявление до Регулаторния орган за енергетика на Гърция (RAE) за лиценз за нова 
независима система за природен газ (INGS) за проекта „Thrace INGS“ (“Тракия”). Новият проект също ще се състои от плаващ 
блок за съхранение и регазификация (FSRU) и ще бъде реализиран в Тракийско море, близо до бреговете на  град 
Александруполис. 
Основателят и председател на борда на директорите на Gastrade Елмина Копелузу отбеляза: „Енергийната карта се 
променя. Сега навлизаме във финалния етап на изпълнение на FSRU Александруполис, важен и иновативен проект за 
Гърция и това се случва в период на голяма нестабилност в геополитическия и енергийния пейзаж. С този проект Гърция 
показва на Европа, че може да отговори с твърди стратегически стъпки на несигурността на времето и да предложи 
решения, от които всеки може да се възползва. FSRU Александруполис създава нов енергиен портал за Гърция и 
Югоизточна Европа, който идва в критичен момент, за да отговори на неотложните национални и европейски потребности. 
От град Александруполис, който е толкова свързан с този проект, ние превръщаме Гърция в ключова точка за енергетиката 
в региона, допринасяйки за енергийна сигурност и диверсификация на източниците на доставки, с ползи за милиони 
граждани в много различни страни“. 
Вицепрезидентът и главен изпълнителен директор на Gastrade Константинос Сифнеос подчерта: „Стратегическата и 
икономическа необходимост, но и важността на проекта за LNG терминал в Александруполис са повече от очевидни в 
новия енергиен пейзаж. С този много важен проект, който обедини страните от региона, насърчавайки сътрудничеството, 
солидарността и в крайна сметка мира в региона, ние укрепваме регионалната енергийна сигурност, енергийната 
ликвидност, сигурността и благосъстоянието на гражданите в целия регион на Югоизточна Европа. Бихме искали да 
благодарим на нашите акционери, които са в основата на успеха на този проект, както на и голяма мрежа от организации 
и хора, допринесли за старта на този проект в Александруполис и, разбира се, на националното правителство и лично на 
министър-председателя на Гърция за непоклатимата и стабилна подкрепа за проекта. Александруполис е нов портал, а 
България е свързващото звено на веригата за доставки, които могат да продължат към Сърбия и Румъния. Вторият FSRU, 
който беше лицензиран от гръцкия енергиен регулатор миналия четвъртък, позволява по-нататъшно разширяване на тази 
верига за доставки до Молдова и Украйна. С тези два проекта ние допринасяме за създаването на истински регионален 
енергиен хъб, който ще засили икономиката, сигурността и сътрудничеството“. 
От своя страна, представителят на Gaslog Cyprus Investments Ltd  Паоло Еноизи заяви: „Всички в GasLog са изключително 
горди с участието ни в проекта Александруполис FSRU, който стартира днес тук, в Александруполис. Трагедията, която се 
развива в момента в Украйна, подчерта значението на LNG не само като гориво, което ще позволи прехода към по-ниски 
емисии, но също така и като критичен елемент от плановете за енергийна сигурност на много държави. Такава сигурност 
се гарантира само от значителна инвестиция в инфраструктура, която в днешно време идва с цена и като време за доставка, 
което в сравнение с други инициативи показва прозорливостта на основателите на Gastrade, на правителството на Гърция 
и на отделните акционери, които са планирали тази инвестиция предварително. Като водещ доставчик на услуги по 
транспортиране на втечнен природен газ, GasLog допринесе за цялостната спецификация на FSRU, неговия дизайн и с 
време и за неговото изграждане и ще достави плаващия блок в Александруполис до края на 2023 г. Опитните екипи на 
GasLog ще управляват по безопасен и надежден начин операциите на съоръжението през идните години". 
Председателят на DEPA Commercial S.A Йоанис Пападопулос и главният изпълнителен директор Константинос Ксифарас 
заявиха: „Терминалът за втечнен природен газ в Александруполис, който е най-големият енергиен проект в Гърция за 
последните години, е стратегическа инвестиция, която ще допринесе решаващо за сигурното снабдяване с природен газ 
за нашата страна. Той засилва геополитическата позиция и ролята на Гърция като енергиен център за Югоизточния и 
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Средиземноморския регион, тъй като тази инвестиция се реализира в момент, когато ролята на LNG на пазара на природен 
газ вече е значително повишена. Участието на DEPA Commercial в проекта потвърждава водещата му роля в Гърция, 
демонстрирайки на практика, че този проект ще е двигателна сила за развитието на енергетиката в Гърция и Югоизточна 
Европа“. 
Главният изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов отбеляза: „Важността на независимата 
система за пренос на газ при Александруполис като нов портал за енергийни доставки е ключова за Югоизточна Европа. 
Терминалът ще осигури необходимите допълнителни количества природен газ, предлагайки достъп на производители от 
цял свят и свързаност с подходящи маршрути за доставка до всички заинтересовани потребители в региона. Нивото на 
резервирания капацитет и интересът на търговци и потребители доказват както стратегическото значение на терминала,  
така и неговата икономическа ефективност. Благодарение на терминала България, Гърция и съседните страни ще могат да 
се възползват пълноценно от нарастващият пазар на втечнен природен газ и от сигурността и конкурентните цени, които 
той предоставя. Достъпът до алтернативни доставки на газ от САЩ, Катар, Египет и други страни ще осигури конкурентни 
цени на газа за държавите в региона. Изпълнението на проекта ще засили диверсификацията на източниците на природен 
газ и ще стимулира конкуренцията в полза на бизнеса и на крайните потребители, като същевременно ще увеличи 
ликвидността чрез достъп до LNG, ще ускори процеса на декарбонизация в енергийния сектор. Радвам се, че работим 
заедно за успеха на проекта”. 
Главният изпълнителен директор на DESFA S.A Мария Рита Гали заяви: „Терминалът за втечнен природен газ при 
Александруполис ще утвърди Гърция като страна с водеща роля в регионалното енергийно развитие, като решително 
укрепва енергийната сигурност на Гърция и на региона на фона на предизвикателната международна среда. Свързаността 
на този стратегически важен проект чрез мрежата на DESFA със съществуващите и новите експортни маршрути за България 
и Северна Македония води до увеличаване на износа за пазарите на Югоизточна и Централна Европа, утвърждавайки 
Гърция като енергиен център. DESFA ще допринесе с дългогодишния си опит, натрупан от експлоатацията на терминала за 
втечнен природен газ в Ревитуса, за оптималния дизайн и отличното внедряване на FSRU Александруполис“. 
 
√ Цената на газа на Газов хъб Балкан с ден за доставка 4 май се повишава незначително 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 4 май 2022 г. е 191.79 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 4 486 MWh/d. 
Цената се повишава с 0.29 % спрямо постигнатите 191.23 лв. за MWh/d с ден за доставка 3 май при изтъргуван обем от 3 
900 MWh. 
От предпоследния ден на април, 29.04, когато стойността на синьото гориво бележи спад до 206.14 лв. за MWh до първите 
два дни на месец май се наблюдава понижение - 197.13 лв. за MWh (изтъргувани 2300 MWh, минус 4.37% за 1 май) и 
185.00 лв. за MWh (минус 6.15% , изтъргувани 500 MWh за 2 май). 
В сегмента „в рамките на деня“ за 3 май изтъргуваният обем е 650 MWh. 
Постигнатата цена е 191.31 лв. за MWh и се покачва с 8.14 % в сравнение с отчетените 178.76 лв. за MWh и изтъргуван обем 
от 2 700 MWh в рамките на търговията на 3 май. 
Референтната цена е 191.79 лв. за MWh. 
 
√ Повишение с 6.79%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 456.10 лв. за MWh с ден за доставка 4 
май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 456.10  лв. за MWh и обем от 71 336.50 MWh с ден за доставка 4 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 6.79 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 450.12 лв. за MWh, при количество от 37 344.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 922.20 MWh) е на цена от 462.07 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 402.9 лв. за MWh и количество от 2739.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 391.17 лв. за MWh (2743.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 598.27 лв. за 
MWh при количество от 2828.9 MWh. Висока е и цената отчетена за 08 часа – 580.69 лв. за MWh (3244.4 MWh) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 454.67 лв. за MWh при количество от 2724.1 MWh. 
Спрямо стойността от 427.09 лв. (218.37 евро) за MWh за 3 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 май 2022 г. се увеличава до 456.10 лв. за MWh (ръст с 6.79 %) по данни на БНЕБ или 233.20 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 258.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 400.27 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     21,64%    1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   54,49%    2709.86 
Топлофикационни ТЕЦ   4,92%    244.67 
Заводски ТЕЦ    2,52%    125.49 



10 

 

ВЕЦ     4,17%    207.53 
Малки ВЕЦ    5,51%    274.11 
ВяЕЦ     1,00%    49.76 
ФЕЦ     5,11%    254.27 
Био ЕЦ      0,56%     27.81 
Товар на РБ         4266 
Интензитетът на СО2 е 466g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по европейските електроенергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 233,20 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 245,90 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 233,20 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 4 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 230,14 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 236,25 
евро/мвтч. Най-високата цена от 305,89 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 200,00 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 089,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 4 май ще бъде 245,90 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 128,36 гвтч. Максималната цена ще бъде 308,20 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч . Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и 14 ч тя ще бъде 219,02 евро/мвтч.    
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 май е 233,20 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 230,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 305,89 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 
тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 296,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 май на Словашката енергийна борса е 233,20 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 305,89 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 231,88 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и тя 
ще е 296,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 май е 232,18 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 230,14 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 043,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 296,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 200,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 231,29 евро/мвтч на 4 май. Пиковата цена ще бъде 228,36 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 442 636,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч тя ще 
достигне 296,90 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 199,51 евро/мвтч. 
 
√ Франс Тимерманс: Водородът ще бъде „основен елемент“ в бъдещата икономика на ЕС 
Водородът ще бъде от съществено значение за бъдещата икономика на Европа, особено за съхранение и транспортиране 
на зелена енергия. Това заяви наскоро пред Европейския парламент изпълнителния заместник-председател на ЕК, 
отговарящ за климата Франс Тимерманс. „Силно вярвам в зеления водород като движещата сила на нашата енергийна 
система на бъдещето“, каза Тимерманс на среща с комисията по околна среда на Европейския парламент, предаде 
Euractiv. 
„Водородът ще бъде основен елемент в нашата икономика на бъдещето“, добави той в дискусия, която обхващаше 
въздействието на войната в Украйна, състоянието на новото европейско законодателство за климата и продоволствената 
сигурност.  
Стратегически съюзи 
Срещата се проведе малко след прекъсването на доставките на газ за Полша и България от Русия и докато ЕС се опитва да 
се откъсне от използването на руски изкопаеми горива. Междувременно това означава, че Европа ще се нуждае от повече 
втечнен природен газ (LNG) и тръбопроводен газ от други партньори, каза Тимерманс. Това трябва да идва от възможно 
най-много различни страни доставчици, така че ЕС да не стане прекалено зависим от един производител, добави той. 
Един проблем с това обаче е, че много доставчици търсят дългосрочни договори за доставка на природен газ, но и виждат, 
че търсенето на синьо гориво в Европа вероятно ще намалее, тъй като се декарбонизира и се насочва към възобновяеми 
източници. 
Така че Европейската комисия предлага дългосрочни партньорства, които ще започнат с доставка на LNG и „завършват във 
водородната икономика“, смята Тимерманс. „Това обвързва ли ни дългосрочни с LNG доставките? Не и ако предлагаме 
проекти за дългосрочно сътрудничество, преминаващи към водород“, обясни той. Тимерманс предвижда водородна 
икономика около Средиземноморието, където всяка страна е зависима от другите и всяка има „дял в това производство, 
разпространение и използване на зелен водород“. „Това е бъдещето“, каза Тимерманс. „По този начин създавате и повече 
стабилност в геополитическата система. Ето как вие предлагате огромна възможност за развитието на Африка.” 
ЕС вече гледа отвъд своите граници, когато става дума за бъдещи доставки на възобновяем водород. По-специално 
Германия се опитва да изгради партньорства със страни като Австралия и тези, разположени в региона на Северна Африка. 
Според Тимерманс, докато Европа има „сложни отношения“ със страни като Египет и Турция, тези страни ще произвеждат 
енергия от възобновяеми източници „в количества, далеч надхвърлящи собствените им нужди“. 
Идеалният случай би бил да се транспортира възобновяема електроенергия чрез кабел от европейските партньори в ЕС, 
но когато това не е възможно, енергията може да се съхранява във водород или амоняк и да се транспортира до Европа. 
Това също би осигурило повече зелен водород за ЕС, за да помогне за декарбонизирането на трудните за електрифициране 
сектори, включително авиацията и тежката промишленост. Европа „никога няма да бъде в състояние да произвежда 
собствен водород в достатъчни количества“, смята Тимерманс. Той добави, че зеленият водород, произведен от 
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възобновяема енергия, е предпочитаният вариант на Европейската комисия, но син водород, произведен от изкопаем газ 
с улавяне и съхранение на въглерод за справяне с емисиите, също би бил временен вариант. 
Иновации 
Тимерманс също предупреди законодателите, че европейската енергийна система ще трябва да се адаптира, за да позволи 
притока на възобновяеми енергийни източници и да балансира тяхната периодичност и непостоянност. Това включва 
интелигентни мрежи, които позволяват двупосочен поток на електроенергия и намаляват пиковото търсене, както и 
увеличено съхранение, като батерии, водород и амоняк. Процесът на производство на водород от вода и електричество – 
електролиза – също трябва да стане по-ефективен, смята експертът по зелените политики. 
„Смисълът, че водородната икономика няма да функционира, ако не се реши проблема с електромрежите и съхранението, 
е ясен. Защото ще генерирате много електроенергия на места, където нямате нужда от електричество, така че трябва да 
получите енергията където имате нужда и някои ще бъдат в чисто електричество, но някои ще преминат през електролиза 
във водород или амоняк, или бленд (смес, бел. ред.) с природен газ“, обясни той. 
Но други са по-малко убедени във водородното бъдеще. По време на срещата евродепутатът-центрист Нилс Торвалдс 
предупреди за „водородния бум“, за който се говори в Европа, посочвайки докладите за изтичанете му в атмосферата и 
неговото въздействие като парников газ. 
В проучване на Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлеността на Обединеното кралство се предупреждава, 
че водородът се оценява в най-добрия случай на шест пъти по-лош газ за климата от CO2 в период от 100 години. 
„Мисля, че трябва да преоценим какво можем да направим с водородната част от енергията, защото сега имам чувството, 
че бягаме в блян за това какво може да направи водородът за нас“, заяви Торвалдс пред Тимерманс. 
 
√ Акциите в Европа поскъпнаха във вторник и изтриха загубите от предния ден в очакване на най-голямото увеличение 
на лихвите 
С най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение завърши британският FTSE 100 
Водещите европейски фондови борси започнаха с преобладаващ растеж вчерашната си търговия, опитвайки да си 
възстановят загубите от предния ден, което се случи в края на търговията във вторник. Инвеститорите се подготвят за най-
голямото увеличение на лихвите от Федералния резерв на САЩ (Фед) на срещата си в сряда, информира „Ройтерс“. В 
натоварената седмица на срещи на централните банки в четвъртък се очаква Английската централна банка да повиши 
лихвите за четвърти пореден път. При по-високи лихви, кредитите поскъпват, а това не се възприема добре от пазарните 
участници. 
Акциите в Западна Европа бяха подкрепени от оптимистичните отчети за приходите и печалбите на банковите акции, а 
секторният им индекс поведе по ръст. "Това са малки проблясъци на слънчева светлина на пазарите. По-широкият 
сценарий обаче не е окуражаващ", каза пред „Ройтерс“ Енрико Вакари, ръководител на отдела за институционални 
продажби в Consultinvest в Милано. "Въпреки че има възможност за ръст на пазарите на акции от свръхпродадените нива, 
в дългосрочен план насрещните ветрове са твърде много, просто защото скоростта на повишаване на лихвените проценти 
от страна на Фед ще определя движенията на пазарите на акции и особено на облигации", добави той. 
Продажбите на дребно в Германия са намалели с 0.1% през март в сравнение с предходния месец, сочат данни на 
Федералната статистическа служба на страната (Destatis). През февруари този показател нарасна с 0.1%. В сравнение с март 
2021 г. продажбите на дребно са се увеличили с 2,7% през миналия месец. 
Продажбите на храни в страната са се увеличили с 2.9% през март спрямо февруари. На годишна база продажбите спадат 
с 5.4%. Продажбите на нехранителни продукти спаднаха с 2,6%. Същевременно продажбите на нехранителни стоки 
нараснаха с 39% на годишна база поради ниската база за сравнение, причинена от мерките за ограничаване на пандемията 
от коронавирус COVID-19 през март миналата година. 
Растежът на производствения сектор във Великобритания се е засилил през април, след като през март понесе 
последиците от войната в Украйна, но промишлените предприятия са обезпокоени от покачването на разходите и 
опасността от отслабване на търсенето. Това сочат окончателни данни от месечното проучване на S&P Global сред 
мениджърите по доставките, цитирани от Ройтерс. 
Промишленият индекс PMI е нараснал до 55.8 спрямо 55.2 през март, което беше най-ниското равнище от 13 месеца. 
Първоначалната оценка в началото на април беше за равнище от 55.3. В същото време над 60 процента от промишлените 
предприятия са увеличили цените си през април, което е рекордно съотношение. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 се повиши с 0.6%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-
висок ръст беше испанският IBEX 35 (+1.27%), следван от френския САС 40 (+1.0%), германския DAX (+0.8%), италианския 
FTSE MIB (+0.74%) и само британският FTSE 100 е на загуба (-0.18%). 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение 
завърши британският FTSE 100. 
От секторните индекси най-много се отличи измерителят на банките, който нарасна с 1.8%, а корпоративните печалби 
продължиха да движат цените на отделните акции в Европа. 
Цената на акциите на най-големия доставчик на руски газ, германската енергийна компания Uniper поевтиняха с 3.98%, 
след като стана ясно, че продължава да обсъжда с руския газов гигант "Газпром" и с германското правителство за 
плащането на руските газови доставки в рубли, предаде Ройтерс. Според Европейската комисия това би представлявало 
нарушение на санкциите на ЕС срещу Москва. 
В документа с тримесечните си резултати Uniper посочва, че води преговори с германското правителство и "Газпром" за 
потенциално въвеждане на въпросния руски указ, подхранващ опасенията от спиране на доставките. 
Във Франция книжата на BNP Paribas SA се повишиха с 3.94%, след като рязкото увеличение на търговските дейности 
помогна на най-големия кредитор в страната да надхвърли очакванията за ръст на приходите. 
След новината, че американската Exxon Mobil е продала своята дъщерна компания в Румъния Exxon Mobil Exploration and 
Production Romania на една от големите местни компании Romgaz за повече от 1 млрд. долара, цената на акциите 
на Romgaz бързо поскъпнаха и затвориха с ръст от 3.76%. В подписания договор за сделката е включена и концесията за 
добив на петрол и природен газ в румънския шелф. Очаква се процесът на продажбата да приключи до края на годината, 
а споразумението трябва да бъде одобрено и от румънското правителство. 
Германската компания за суровини Covestro намали прогнозата си за приходите и печалбата за настоящата година, след 
което цената на акциите спадна със 7.05% и слезе на дъното на Stoxx 600, докато книжата на датската компания за 
управление на сгради ISS поскъпнаха с 11.57% след силни резултати за първото тримесечие, като се озоваха на върха на 
общия измерител на „сините чипове“ в Западна Европа. 
 
√ Доларът отново се насочва към 20-годишен връх спрямо повечето валути преди срещата на Федералния резерв на 
САЩ 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на американската валута спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.22% до 103.72 пункта 
Доларът отново се доближи до 20-годишния си връх спрямо кошница от шестте основни валути във вторник преди 
очакваното повишение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ (Фед) тази седмица, след ралито в 
понеделник, но търговците се фокусираха и върху възможността централната банка на САЩ да възприеме още по-ястребов 
тон, отколкото мнозина очакват. 
Федералният резерв възприема все по-агресивен подход към паричната политика, тъй като се бори с инфлацията, която 
нараства с най-бързия си темп от 40 години насам. Очаква се да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта и да 
обяви плановете си за намаляване на баланса си на стойност 9 трилиона долара, когато приключи двудневната си среща 
в сряда. 
Макар че шансовете за това да се смятат за малки, някои инвеститори очакват и повишение със 75 базисни пункта или за 
по-бърз темп на съкращаване на баланса, отколкото се очаква в момента. 
"Много трейдъри очакват, че Фед няма да се откаже от ястребовата си позиция, като все още може да се видят някои 
ястребови изненади, и затова доларът вероятно ще задържи печалбите си до края на срещата", каза Едуард Моя, старши 
анализатор в брокерската компания OANDA в Ню Йорк. 
Коментарите на председателя на Фед Джером Пауъл в края на срещата също ще бъдат внимателно проучени за евентуални 
нови индикации дали Фед ще продължи да повишава лихвените проценти, за да се бори с нарастващия ценови натиск, 
дори ако икономиката отслабне. 
Активността на американското промишлено производство нарасна с най-бавния си темп от повече от година и половина 
през април на фона на увеличаването на броя на работниците, които напускат работа, а производителите са все по-
загрижени за предлагането. 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на американската валута спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.22% до 103.72 пункта, след като миналия 
четвъртък достигна 103.93 пункта, най-високото ниво от декември 2002 г. насам. В същото време по-широкият индекс WSJ 
Dollar Index, в който са включени 16 валути, нарасна с 0.09%. 
Еврото спадна с 0.23% до 1.0523 долара, след като в четвъртък се понижи до 1.0470 долара - най-ниското ниво от януари 
2017 година. Единната валута пострада, след като данните показаха, че ръстът на промишленото производство в 
еврозоната се е забавил миналия месец, тъй като производителите изпитват затруднения с набавянето на суровини, а 
търсенето е потиснато от рязкото повишаване на цените. 
Еврото пострада и от опасенията за нарастващата инфлация, растежа и енергийната несигурност в резултат на санкциите, 
наложени на Русия след нахлуването ѝ в Украйна. 
Опасенията за глобалния растеж също засилиха търсенето на зелените пари, тъй като Китай затваря градове в опит да спре 
новото разпространението на Covid-19. В понеделник властите в Шанхай съобщиха за 58 нови случая извън районите, които 
са строго блокирани, докато Пекин продължи да тества милиони хора. 
Производствената активност в Китай се сви с по-бързи темпове през април, тъй като блокирането заради пандемията на 
много места спря промишленото производство и наруши веригите за доставки, което породи опасения за рязко 
икономическо забавяне през второто тримесечие, което ще се отрази и на глобалния икономически растеж. 
Доларът поскъпна с 0.5% спрямо китайския юан на офшорните пазари, достигайки 6.6780 юана, малко под докоснатите в 
петък 6.6940 юана, които бяха най-високото ниво от ноември 2020 г. насам. Междувременно Китайската централна банка 
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обяви намаляване на нормата на задължителните резерви за депозитите в чуждестранна валута от 15% на 8%, с което се 
цели да се подкрепи бързо спадащата валута. 
Японската йена се задържа малко над 20-годишното дъно, достигнато спрямо долара в четвъртък, когато Японската 
централна банка потвърди ангажимента си да поддържа свръхниски лихвени проценти, като обеща да изкупува 
ежедневно неограничено количество облигации, за да защити доходността на държавните облигации и срива на 
националната валута. Японската йена се понижи с 0.03% до 130.189 йени, след като в четвъртък достигна 131.240 йени за 
долар, което е най-слабото ниво от април 2002 г. насам. 
Британският паунд загуби 0.22% до 1.2544 долара за един паунд, близо до ниски нива, невиждани от юни 2020 г., на фона 
на силния долар, тъй като се очаква Фед да затегне паричната политика по-бързо от повечето централни банки, за да 
ограничи нарастващия инфлационен натиск. В Обединеното кралство Английската централна банка вероятно ще повиши 
лихвените проценти за четвърти пореден път на заседанието си в четвъртък, довеждайки разходите по заемите до 1%, 
което е най-високото им ниво от 13 години насам. Все пак британската икономика показва признаци на забавяне, което 
може да попречи на централната банка да повиши лихвите толкова, колкото се очакваше първоначално. 
 
Мениджър 
 
√ Рязък скок на производствените цени през март 
Производствените цени са отбелязали рязък скок на годишна база от 36,1% през март. Увеличението им спрямо февруари 
е с 4,3% спрямо предишния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Водещ принос за рязкото 
повишение на годишна база има скокът на енергийни цени с 85,2%. 
Общият индекс на цените на производител през март 2022 г. се увеличава с 4,3% спрямо предходния месец. Повишение е 
регистрирано в преработващата промишленост с 6,0%, в добивната промишленост - с 4.8%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1%. 
По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на метални 
изделия, без машини и оборудване - с 8,0%, производството на хранителни продукти - с 6,0%, както и при производството 
на химични продукти - с 5,7%. Понижение на цените е отчетено при печатната дейност и възпроизвеждане на записани 
носители с 0.2% и при производството на тютюневи изделия - с 0,1%. 
Общият индекс на цените на производител през март 2022 г. нараства с 36,1% в сравнение със същия месец на 2021 година. 
Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 85.2%, в 
преработващата промишленост - с 22,4%, и в добивната промишленост - с 13,2%. 
В преработващата промишленост значително повишение е отчетено при: производството на химични продукти - с 33,9%, 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 30,3%, производството на хартия, картон и изделия 
от хартия и картон - с 25.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 21,9%, производството на 
основни метали - с 19,7%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 19,3%. 
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2022 г. се увеличава с 4,3% спрямо предходния месец. 
Повишение е регистрирано в преработващата промишленост със 7,1%, в добивната промишленост - с 4,9%, и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%. 
По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост е отчетено при: производството на 
метални изделия, без машини и оборудване - 10,4%, производството на основни метали - с 10,3%, производството на 
химични продукти - със 7,6%. Значително намаление се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета с 5,5% и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,8%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2022 г. нараства с 45,2% в сравнение със същия месец 
на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 
газ с 81,0%, в преработващата промишленост - с 26,3%, и в добивната промишленост - със 17,3%. 
Спрямо март 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството 
на химични продукти - с 53,5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 38,3%, и 
производството на основни метали - с 38,1%. 
Индекси на цените на производител на международния пазар 
Индексът на цените на производител на международния пазар през март 2022 г. се увеличава с 4,4% спрямо предходния 
месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 22,7%. 
 
√ Подобрение на бизнес климата през април 
През април 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4,2 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на 
показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е 
регистрирано понижение. сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 
През април бизнес климатът в промишлеността се повишава с 4,6 пункта в резултат на намаления негативизъм в оценките 
и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита известно 
подобрение в притока на поръчки през последните три месеца, като и прогнозите за производствената активност през 
следващите три месеца са благоприятни. През април в сравнение с януари средното натоварване на мощностите нараства 
с 1,3 пункта и достига 76,3%. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и факторът „други“ 
продължават да са основните проблеми, ограничаващи развитието на бизнеса. Относно продажните цени очакванията на 
мениджърите са те да продължат да се повишават през следващите три месеца. 
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В строителството бизнес климатът намалява с 2,6 пункта, което се дължи на резервираните оценки и очаквания на 
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Производственият график е осигурен с договори за 
5,5 месеца, като се регистрира понижение от 0,2 месеца спрямо оценката през януари. Същевременно и очакванията за 
нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността в 
сектора, остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила. Според 
последната анкета делът на строителните предприемачи, които продължават да очакват продажните цени в 
строителството да се увеличат през следващите три месеца, е 51,8%. 
През април бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 10,6 пункта в резултат на оптимистичните оценки и 
очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им както за обема на 
продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват. Основният фактор, 
ограничаващ развитието на бизнеса е несигурната икономическа среда, посочена от 70,5% от предприятията. През 
последния месец е регистрирано и засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене“, който измества 
на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени 37,1% от търговците 
на дребно очакват те да се повишат през следващите три месеца. 
В сектора на услугите бизнес климатът се увеличава с 3,5 пункта, което се дължи на позитивните очаквания на 
мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Благоприятни са и мненията им 
относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да е основната 
пречка за дейността на предприятията, като спрямо март се наблюдава нарастване на отрицателното й въздействие. На 
второ и на трето място са конкуренцията в бранша и фактора „други“. Относно продажните цени в сектора на услугите 
19,8% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца. 
 
√ Държавата тегли нов дълг за 300 млн. лв. 
На 9 май Българската народна банка ще проведе аукцион продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 300 милиона 
лева, съобщиха от централната банка. 
Облигациите са със срочност три години и шест месеца (1277 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент 0,00%. 
ДЦК са с падеж 17 май 2025 година. 
От условията по емисията става ясно, че първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както 
от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. 
БНБ пояснява, че първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка 
на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава 
членка или в трета страна. 
Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в 
размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. 
Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото 
предложено количество. 
Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 301 21 110 от 17 ноември 
2021 г. на аукционен принцип. 
Финансовото министерство  запазва правото да отхвърля всички или да одобрява определени поръчки, както и да 
одобрява количество, различно от предварително обявеното. 
 
√ Основният лихвен процент е нулев през март 
Основният лихвен процент остава нулев през март. Индексът ЛЕОНИА Плюс, който отразява сключените и изпълнени 
сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България, през миналия 
месец е -0,61%, като и се понижава с 0,21 пр.п. спрямо февруари 2022 г., съобщиха от Българската народна банка. 
Лихвеният процент по свръхрезервите на финансовите институции остава непроменен на ниво от -0,70 на сто. 
Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,06 пр.п. до 
2,90% през март, а по тези над 1 млн. евро – с 0,23 пр.п. до 2,01 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. 
евро, договорени в евро, се повишава с 0,07 пр.п. до 2,31 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,04 пр.п. до 2,40 на 
сто. 
Средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро за бизнеса се понижават с 0.03 пр. п. съответно до 2,34 и 1,77 
на сто през март.   
Средният лихвен процент по потребителските кредити на домакинствата в левове се запазва на ниво от 7,75 %, а годишният 
процент на разходите (ГПР) е с незначително покачване до 8,20 на сто. При жилищните кредити в левове, средният лихвен 
процент и ГПР остават непроменени на нива съответно от 2,59 и 2,83 на сто. 
Средният лихвен процент по другите левови кредити намалява с 0,03 пр.п. до 2,95 процента, а този по други левови 
кредити на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,02 пр.п. до 2,91 на сто. 
През миналия месец СЛП по овърдрафта в левове за домакинствата се повишава с 0,06 пр.п. до 14,80 на сто, а при 
кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, се понижава с 0,01 пр.п. до 20,47 процента.   
 
√ Спестяванията на бизнеса са с отрицателни лихви през март 
Средният лихвен процент по левовите депозити с договорен матуритет остава непроменен (-0,32%) през март спрямо 
февруари 2022 г., докато за спестявания в евро той е намален 0,46 пр. п. до -0.46 на сто. Средните лихвени проценти по 
овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от нула процента, съобщават от Българската народна банка.   
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Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 20,1% (26,3 млн. лв.) до 157 млн. лв., а 
по тези в евро спада с 31,9 на сто (23,2 млн. лв.) до 49,5 млн. лв. 
Средният лихвен процент по левовите депозити на домакинствата с договорен матуритет намалява с 0,01 пр. п. до 0,07%, 
а за тези в евро – той запазва нивото от 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро 
запазват нивото от нула процента. 
Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се променя незначително 
до ниво от 0,13 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,01 пр. п. до 0,18 на сто. 
Обемът на новия бизнес по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада със 7,3% (8,9 млн. лв.) до 
113.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 9,9 на сто (15,5 млн. лв.) до 140.7 млн. лв.  
 
√ Митниците събрали над 1 млрд. лв. приходи през март 
Общите месечни приходи, администрирани от Агенция "Митници" през март 2022 г., са в размер на малко над 1,027 млрд. 
лева и превишават приходите от същия месец на миналата календарна година с 243,5 млн. лева (31,1 на сто), съобщава 
Агенция "Митници". По-високи постъпления се отчитат при ДДС при вноса и митата. 
Приходите от ДДС при внос възлизат на 596,3 млн. лева и регистрират ръст от 64,9 на сто или с 234,7 млн. лева повече в 
сравнение с март 2021 г. За втори пореден месец приходите от ДДС от внос отбелязват най-висока стойност, отчитана като 
месечен приход от този приходоизточник, посочват от агенцията.  
За март 2022 г. постъпленията от мита са 34 млн. лева, което е с 12,7 млн. лева (59,6 на сто) повече в сравнение с март 2021 
г.  
396,2 млн. лева са касовите приходи от акцизи през март 2022 г., което е с 3,6 млн. лева (0,9 на сто) по-малко от отчетените 
през същия месец на предходната година. И през март върху приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия продължава 
да оказва влияние формираното презапасяване от януари 2022 г. в резултат от въвеждането на нов образец на бандерол 
(в сила от началото на 2022 г.). 
Общият размер на проходите от акцизи за първото тримесечие е близо 1,264 млрд. лева, което е с 57,9 млн. лв. повече от 
същия период на миналата година. По групи акцизни стоки най-висок ръст  - с 9,6 на сто, има при приходите от горива. 
През периода първото тримесечие (януари-март 2022 г.) приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, 
администрирани от Агенция "Митници", са в размер на 2836,0 млн. лева. Постъпленията са с 617,1 млн. лева (27,8 на сто) 
над отчетените 2218,9 млн. лева през сравнимия период на 2021 г. 
Очаква се общите приходи на Агенция "Митници" за април 2022 г. отново да надхвърлят 1 млрд. лева.  
 
√ Пазарната капитализация на БФБ надхвърли 30 млрд. лв. 
Пазарната капитализация на "Българска фондова борса" АД достигна 30 747 734 976 лева в края на първо тримесечие на 
2022 г. Това е ръст от 1 на сто в сравнение със стойността от 30 446 266 065 лв. в края на четвърто тримесечие 2021 година, 
пише в отчета на Фондовата борса, публикуван на страницата на финансовата институция. 
Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, през първо тримесечие е 248 737 065 лв., отчита Фондовата борса. За 
сравнение, през първо тримесечие на 2021 г. той е 96 741 847 лв., което е ръст от 157 на сто. Увеличение от 166 на сто се 
наблюдава на основен пазар, както и 342 на сто на пазара за растеж Биим (beam). Най-нисък е оборотът през януари - 37 
млн. лв., а най-висок е през март - 172 млн. лв. 
През първо тримесечие на 2022 г. секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива" достигна оборот от 102 млн. лв. и измести от обичайното челно място сектора "Финансови и 
застрахователни дейности" с оборот от 70,4 млн. лв., в класацията по оборот. Оборотът на сектора "Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" формира 47 на сто, a на "Финансови и 
застрахователни дейности" - 33 на сто от общия оборот за тримесечието. Сектор "Професионални дейности и научни 
изследвания" е на трето място в класирането с оборот от 19 млн. лв. и 9 на сто от общия оборот. На четвърто място в 
класацията e сектор "Преработваща промишленост" с оборот от 13 млн. лв., а сектор "Операции с недвижими имоти" 
остана на пето място с дял от 3  на сто от общия оборот.   
Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 март 2021 г., е 370 и се 
изменя до 573 в края на първото тримесечие на 2022 г. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент 
BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 191 през последното тримесечие на 
2021 г.   
През първото тримесечие на 2022 г. броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия, е 15, като 
през аналогичното тримесечие на 2021 г. той e 8. Новите емисии са: една емисия акции на пазар Standard, три 
облигационни емисии, две емисии борсово търгувани продукти, една на beam акции и 8 на MTF BSE International. 
Прекратена бе регистрацията на 12 емисии, от които - четири емисии облигации, шест акции и 2 от MTF BSE International. 
За сравнение, и през първото тримесечие на 2021 г. бе прекратена регистрацията на 8 емисии финансови инструменти. 
Започналият на 24 февруари военен конфликт между Русия и Украйна, който продължава и сега, води до сътресения на 
водещите финансови пазари по света, а проблемите с веригите на доставка, породени и от пандемията от КОВИД-19, се 
очаква да се усложнят още повече, отчитат от БФБ. На Руската федерация са наложени икономически санкции от страна на 
Европейския съюз, САЩ и други държави. Очаква се този конфликт и свързаните с него икономически санкции да повлияят 
както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика, водейки до значително 
повишаване на цените на петрола, газа и други суровини, както и повишена инфлация на глобално ниво, което несъмнено 
ще даде своето отражение в нивата на индексите. 
Движението на стойностите на индексите за периода е сходно. Единствено изменението на BGREIT е с различна форма, 
което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса. Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 7,54 на 
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сто (51,48 пункта) в стойността на BGTR30. BGTR40 се повиши с 1,18 на сто (1,70 пункта), а индексът SOFIX се понижи с 1,40 
на сто (8,92 пункта). При BGREIT възходящото движение продължи през всички месеци на тримесечието и той нараства с 
6,74 на сто (11,06 пункта) за периода. 
 
√ Пътят на България към еврото в центъра на конференцията Banking Today 
Ще се удължи ли пътят на България към еврото, какви са следващите стъпки за страната ни към еврозоната и ще си върнат 
ли централните банки загубеното доверие на пазарите– тези и още въпроси ще бъдат в центъра на новата банкова 
конференция Banking Today, която се организира от водещия икономически сайт Investor.bg, част от Investor Media Group. 
Организирана в два тематични панела, конференцията ще се проведе присъствено на 9 май от 14:00 часа в зала „Васил 
Левски“ на хотел Hyatt Regency Sofia. 
Първата част на събитието стартира в 14:30 часа с  дискусия на тема „Пътят на България към еврото“, която ще бъде открита 
от подуправителя на БНБ Нина Стоянова. Модератор на първия панел ще бъде Свилен Колев, експерт направление 
„Банкова политика и анализи“ в Асоциацията на банките в България, а в дискусията с експертиза и коментари ще се включат 
известният финансист и банкер Левон Хампарцумян, който е председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, 
икономистът проф. Красимир Петров, както и финансистът Красимир Катев. Те ще коментират дали експозицията към 
Русия и Украйна е голям проблем за регионалните банки и могат ли централните банкери да забавят икономическото 
възстановяване в усилието си да се справят с инфлацията. 
„Технологиите и банките“ е основният акцент на втория дискусионен панел на Banking Today, който ще стартира точно в 
16:00 часа с модератор Бойчо Попов, главен редактор на водещия икономически сайт Investor.bg. В него участие ще вземат 
Недялко Димитров, оперативен ръководител „Продуктово развитие“ в Нетера, Гео Галчин, мениджър „Дигитална 
трансформация” в TBI, Борислав Диков, началник отдел „Дигитално банкиране“ в Пощенска банка, Деница Маджунова, 
ръководител отдел „Физически лица" в ПроКредит Банк и Даниел Алексиев, директор „Финтех услуги“, БОРИКА АД. 
Те ще разяснят начините, чрез които технологиите променят традиционния начин на банкиране, предимствата за бизнеса 
и потребителите от т. нар. „отворено банкиране“, киберсигурността, дигиталните банки на българския пазар и 
възможностите за предотвратяване на ерозията на лоялността на клиентите с помощта на цифровизацията. 
Специализираното събитие Banking Today е с безплатен достъп за посетители, като е необходима задължителна 
предварителна регистрация в страницата на събитието на Investor Media Pro, където ще откриете и пълна информация за 
темите и участниците във визионерската дискусия.  
 
√ Ръст от над 5% на производствените цени в ЕС и еврозоната през март 
Производствените цени в промишлеността в ЕС са нараснали с 5,4 на сто през март спрямо февруари, а в еврозоната - с 5,3 
на сто, сочат данни на Евростат. През февруари и в двете зони покачването е било с 1,1 на сто. 
В България производствените цени в сектора са се увеличили с 4,3% през март спрямо спад от 0,1% през февруари, а 
годишното им повишение е с 45,2% спрямо 40,6% през февруари. 
В ЕС годишното покачване на показателя през март е 36,5% (спрямо 31,2% предходния месец), а в еврозоната показателят 
е нараснал с 36,8% (спрямо 31,5% през февруари). 
През март спрямо февруари производствените цени в промишлеността в ЕС са се повишили с 11,6% в енергетиката, с 2,9% 
при междинните стоки, с 2,6% при нетрайните потребителски стоки и с 1,0% при инвестиционните блага и дълготрайните 
потребителски стоки. В целия промишлен сектор, с изключение на енергетиката, цените са нараснали с 2,3%. 
В еврозоната месечното увеличение на производствените цени през март е било 11,1% в енергийния сектор, 2,8% при 
междинните стоки, 2,4% при нетрайните потребителски стоки и 0,8% при инвестиционните блага и трайните потребителски 
стоки. В целия промишлен сектор, с изключение на енергетиката, цените са се повишили с 2,1%.  
Най-голямо месечно увеличение на производствените цени е отчетено в Ирландия (+36,1%), следвана от Гърция (+8,8%) и 
Португалия (+8,4%). Единствен месечен спад е регистриран в Словакия (-1,1%), а в Малта производствените цени са 
останали без промяна. 
На годишна основа производствените цени в ЕС са нараснали през март със 101,3% в енергетиката, с 22,8% при междинните 
стоки, с 9,5% при нетрайните потребителски стоки, с 8,4% при трайните потребителски стоки и с 6,9% при инвестиционните 
блага. В цялата промишленост, с изключение на енергийния сектор, цените са се повишили с 14,1%. 
В еврозоната през март 2022 г. спрямо март 2021 г. производствените цени за промишлеността са се увеличили със 104,1% 
в енергийния сектор, с 22,6% при междинните стоки, с 8,7% при нетрайните потребителски стоки, със 7,9% при трайните 
потребителски стоки и с 6,5% при инвестиционните блага. Цените в цялата промишленост, с изключение на енергетиката, 
са нараснали с 13,6%. 
Производствените цени на годишна основа са се покачили във всички страни членки, като най-силно увеличение е 
отчетено в Ирландия (+106,1%), в Румъния (+67,6%) и в Дания (+62,0%). 
 

https://www.investor.bg/
https://investormediapro.bg/event/banking-today/
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√ Еврото се задържа на цена от около 1,05 долара 
Курсът на еврото днес задържа цена от около 1,05 долара, но е близо до петгодишния минимум, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0515 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0556 долара. 
 
√ Германия ще подкрепи петролното ембарго за Русия 
Германия ще подкрепи ембаргото върху вноса на руски петрол, ако страните-членки на ЕС се споразумеят за това. 
Външният министър Аналена Бербок  потвърди, че страната е подготвена да го въведе още тази година, съобщава Gleane 
Energy Whire. 
В последния доклад на правителството за енергийна сигурност е записано, че прекратяването на „зависимостта от руския 
внос на суров петрол до края на лятото е реалистичен“, а министърът на икономиката и климата Робърт Хабек обяви на 
пресконференция в Берлин, че е разбираемо, ако негови колеги откажат да го подкрепят, защото не са готови за тази 
крачка. Той повтори загрижеността си, че забраната за внос на руския петрол може да повиши глобалната цена до толкова, 
че в крайна сметка Путин да спечели от продажбата му, макар и в по-малки количества.   
Германия вече намали зависимостта си от руския суров петрол от 35 на 12%; върху руските каменни въглища (където е 
наложено ембарго върху новите споразумения за търговия от 9 април 2022 г.) от 50 на 8% , и на руския природен газ - от 
55 на 35 на сто.Руският газ беше заменен от увеличен внос от Норвегия и Холандия и доставките на втечнен природен газ 
през европейските пристанища. 
Правителството си е поставило цел да разполага с няколко плаващи терминала за втечнен природен газ в германските 
пристанища, които да заработят до края на 2022 г. и началото на 2023 г. Планираните мерки за диверсификация трябва да 
намалят дела на руския внос на газ в потреблението на Германия до 30 процента до края на годината, се казва в доклада.  
 
√ Кабинетът на Драги одобри нов пакет от мерки срещу растящите цени за 14 млрд. евро 
Италианското правителство на Марио Драги обяви нов пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса на обща 
стойност 14 млрд. евро. Целта на помощта е да помогне на най-уязвимите слоеве от италианското общество и да защити 
инвестиционните проекти срещу нарастващите цени на суровините. Планът предвижда увеличение на данък печалба на 
енергийните компании, с приходите от който ще се финансират мерките, съобщава Financial Times. 
Мерките включват еднократно плащане в брой от 200 евро за милиони италианци с ниски доходи и пенсии, субсидии за 
цените на енергията за уязвими семейства, данъчни кредити за бизнеса за справяне с по-високите разходи за енергия и 
допълнителни средства за местните власти. 
Предвид ограничените възможности за допълнителни заеми, правителството ще финансира новите мерки като увеличи 
данъка върху допълнителните печалби на енергийните компании до 25% спрямо 10 на сто, предвидени при първото 
обявяване на данъка през март. 
Пакетът от мерки бе обявен дни след като стана ясно, че БВП на Италия се е свил с 0,2% за първото тримесечие на 2022 г., 
вследствие на ефектите на силно заразния вариант Omicron на Covid-19 и въздействието на войната в Украйна. 
Икономисти предупредиха, че нарастващите цени на храните и енергията ще намалят покупателната способност на 
италианците, което ще доведе до рязък спад на вътрешното търсене, особено на стоки от първа необходимост и 
дълготрайни потребителски стоки през следващите месеци. 
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Загубата на икономическа инерция и инфлационният натиск, генериран от инвазията, е тежък удар за Италия, която през 
2021 г. се възстанови от спад с близо 9% през 2020 г. и очакваше икономиката ѝ да достигне до предпандемичните нива. 
Това не е първият ход на правителството на Драги в подкрепа на икономиката, припомня Financial Times.  През февруари 
Рим обяви, че ще похарчи 6 млрд. евро, за да помогне на семействата и бизнеса, засегнати от покачващите се цени на 
енергията.   
Новите мерки на италианското правителство включват предвиждат 7 млрд. евро през следващите години за компенсиране 
на рязкото увеличение на нарастващите цени на строителните материали, горивото и електроенергията, разходи, които 
иначе биха могли да провалят амбициозна инвестиционна програма, финансирана от ЕС. 
През март италианското правителство заяви, че очаква да събере 4,4 млрд. евро чрез въвеждане на 10% данък върху 
увеличените печалби, отчетени от енергийните компании между октомври 2021 г. и март тази година. Както стана ясно, 
данъчната ставка ще бъде увеличена до 25%, което означава допълнителни приходи в бюджета за около 10 млрд. евро 
тази година. 
В същото време правителство ще облекчи процеса за инвестиции във възобновяема енергия, за да помогне за намаляване 
на зависимостта на Италия от руския газ, който е представлява 40% от общия внос на синьо гориво. 
 
√ Финландия решава членството си в НАТО на 12 май 
Финландия ще реши дали да членува в НАТО 12 май. Това съобщи вестник Iltalehti, позовавайки се на анонимни 
правителствени източници. 
Според Конституцията на страната решението за присъединяване ще бъде взето на два етапа. Първо финландският 
президент Саули Ниинисто трябва да обяви одобрението си за влизането на страната в Пакта, тъй като той е отговорен за 
външната политика и политиката на сигурност на Финландия в сътрудничество с правителството. След това решението ще 
бъде гласувано от парламентарно представените групи, уточнява изданието.   
Нахлуването на Русия в Украйна тласна Финландия и Швеция да предприемат стъпки за членство в Алианса и да се откажат 
от убеждението за неутралитет, поддържано от десетилетия. 
В отговор Русия, с която Финландия има обща граница от 1300 км (810 мили) и история на конфликти отпреди 1945 г., 
предупреди, че ще разположи ядрени оръжия и хиперзвукови ракети в своя анклав на Балтийското крайбрежие 
Калининград, ако двете скандинавски страни решат да се присъединят към НАТО. 
 
√ Най-богатите руснаци са загубили 45,5 млрд. долара от началото на годината 
Общото състояние на най-богатите предприемачи в Русия е намаляло с 45,484 млрд. долара от началото на 2022 г. Това 
става ясно от класацията Bloomberg Billionaires Index (BBI), 
В BBI са включени 500-те най-богати хора в света, 23-ма от които са руснаци. Към 2 май те притежават общо малко над 328 
млрд. долара. 
С най-голямо състояние сред руснаците и на 36 място в света е генералният директор на Руската минно-металургична 
компания „Норникел“ Владимир Потанин. От 1 януари 2022 г. той забогатява с 645 млн. долара, а цялото му състояние се 
оценява на 31,5 млрд. долара, пише Газета.Ru. 
На второ място се нарежда Леонид Михелсон – председател на борда на директорите на петролната и газова компания 
„Новатек“. Той е загубил 6,48 млрд. долара, като в момента притежава 26 млрд. долара. 
Трети е собственикът на Новолипецкия металургичен комбинат Владимир Лисин. Той губи 4,27 млрд. долара и разполага 
с 23,7 млрд. долара. 
Най-големи загуби търпи предприемачът Генадий Тимченко – съсобственик на „Новатек“ и на газовата и нефтохимеческа 
корпорация „Сибур“. Неговият капитал е намалял с почти 7 млрд. долара и сега възлиза на 15,5 млрд. долара. 
През февруари стана ясно, че от началото на годината общият капитал на 25-те най-богати руснаци е намалял с 18 млрд. 
долара. 
 
√ Алуминият под $3000 за тон за първи път от началото на февруари 
Цената на алуминия на Лондонската борса за метали (LME) вчера спадна под 3000 долара за тон за първи път от 3 февруари 
2022, предава ТАСС.  
Към 07:43 часа българско време стойността на алуминия бе надолу с 2,15% до 2987 долара за тон, макар малко по-късно 
да се повиши до 3001 долара за тон.  
Котировките на алуминия, наред с други метали като никела и медта, са подложени на силни колебания тази година, които 
бяха засилени от войната на Русия и Украйна и санкциите, наложени срещу Москва. В началото на март алуминият 
поскъпна до над 4000 долара за тон. 
 
√ Петролът поскъпна след данни за спад на американските резерви 
Фючърсите на петрола в азиатската търговия днес се покачиха с около 1%, след като последните данни от сектора показаха 
намаляване на американските запаси на суров петрол и горива, което от своя страна сигнализира за проблеми с 
доставките, съобщи Си Ен Би Си. Тези опасения компенсираха по-слабото търсене в Китай заради продължаващите 
локдауни. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, се покачиха с 89 цента, или 0,9 на сто до 105,86 долара 
за барел. 
Американският лек суров петрол поскъпна с 97 цента или 1 процент до 103,38 долара за барел. 
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Поскъпването идва на фона на подготвяния от страна на ЕС шести пакет санкции срещу Русия заради инвазията й в Украйна, 
който ще удари и петролния сектор. Очаква се днес председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен официално 
да представи пакета.  
 
Investor.bg 
 
√ В името на глобалната икономика доларът трябва да свали короната си 
Има ясна заплаха от повишаване на цените, което ще забави глобалния икономически растеж до ниво, при което 
стагфлацията става реална възможност  
Валутата е наша, но проблемът си е ваш - това е посланието към търговските партньори на САЩ, уплашени от слабостта на 
долара през 1971 г., което отправя Джон Конъли - финансов министър по времето на Ричард Никсън. Вярното тогава остава 
вярно и днес, но в обратната посока, като се има предвид поскъпването на зелените пари с 6% през април и с 13% през 
последната година до най-високото им ниво от две десетилетия насам спрямо кошницата с основни валути. 
Федералният резерв трябва да бъде внимателен относно заплахата върху глобалния растеж, която представлява силният 
долар, пише Маркъс Ашуорд за Bloomberg. 
Зелените пари са логичното убежище за инвеститорите, търсещи финансова сигурност на фона на глобалните шокове, 
започнали с пандемията и ускорени от руската инвазия в Украйна, чиято кулминация беше поскъпването на енергийните 
и хранителни продукти. Доларът запази господството си, докато Фед поддържаше политиката си на валутния пазар, 
предоставяйки почти неограничен достъп до доларова ликвидност за централните банки по света през последните две 
години. 
Доларът се представя по-силно спрямо почти всички валути на развиващите се и развитите пазари. Това кара централните 
банкери навсякъде да предпазят валутите си или рискуват да внесат повече инфлация в техните вече засегнати икономики. 
Паричната политика на Фед е диктувана от потребностите на местната икономика. На фона на ускорението на инфлацията 
до 8,5% през март се очаква Фед да продължи с увеличаването на лихвите и да ги повиши с 0,5 процентни пункта тази 
седмица. Пазарите на фючърси очакват лихви от поне 2,5% до края на годината в сравнение с настоящото ниво от 0,5%. 
Междувременно поскъпването на долара отразява очакванията за промяна в лихвения диференциал в сравнение с други 
страни.  
По-силният долар също така кара Фед да се бори с инфлацията чрез затягане на финансовите условия на търговско 
претеглена база. Въпреки че САЩ са най-голямата икономика в света и огромен вносител на стоки, те все пак са 
относително изолирани от глобалните шокове, предизвикани от поскъпването на енергийните и хранителните продукти 
заради местното си производство. Страната също така е облагодетелствана от ценообразуването на всички основни 
борсово търгувани стоки в долари. Проблем на всички останали е ако изведнъж суровините станат по-скъпи в техните 
валути. 
Светът е страдал от прекалено силен или прекалено слаб долар няколко пъти през последните 50 години. Ръстът в цените 
на петрола през 70-те години на миналия век завърши с глобална рецесия, ускорена от агресивното повишаване на лихвите 
от Фед, ръководен тогава от Пол Волкър. Неговите политики за борба с инфлацията съживиха долара в средата на 80-те 
години. Това даде предимство на износители като Япония и Европа спрямо американската индустрия и доведе до 
Споразумението от Плаза от 1985 г., което драматично преразгледа силата на долара и насърчи американската икономика 
за сметка на тези на други страни, основно на Япония. 
Настоящите слабости на валутите на Япония и Европа обичайно биха били разглеждани като възможност да се насърчи 
износът. Скорошното отслабване на китайския юан обаче поставя проблема в различна насока. И трите региона се 
сблъскват с необичайна и потенциално непреодолима вносна инфлация. Има ясна заплаха от повишаване на цените, което 
ще забави глобалния икономически растеж до ниво, в което не просто рецесията е възможна, а стагфлацията може да се 
превърне в реалност. 
“Ралито при долара е лавинообразно”, смята Кит Джукс, стратег на Societe Generale SA. “Така както лавината повлича сняг, 
камъни, дървета и всичко останало по пътя си, когато се спуска от планината, ралито при долара имаше подобен ефект, 
предизвиквайки отслабване на повече валути. Междувременно по-широките мерки затягат глобалните парични условия, 
така че икономическите рискове в посока надолу растат”, добавя той. 
В даден етап това ще засегне американската икономика и ще окаже влияние на решенията на Фед, но до тогава ще мине 
известно време. Със сигурност беше изненада понижението на БВП на САЩ с 1,4% на годишна база през първото 
тримесечие. Това се дължеше на ръста на нетния внос - без съмнение подкрепен от допълнителната покупателна сила на 
долара, заедно с понижението при износа. 
Балансът на Фед възлиза на близо 9 трлн. долара и има множество долари в обращение. Очаква се централната банка да 
започне да продава облигациите си най-рано през това лято, което може да намали общата ликвидност и да направи 
долара по-малко привлекателен като убежище. По-малко долари - на теория, трябва да повишат стойността на зелените 
пари, но светът ще трябва да стане по-добро и по-сигурно място, преди възходящата тенденция при зелените пари да се 
завърне. В името на глобалната икономика доларът трябва да свали короната си.   
 
√ Пристанищните задръствания изпаряват надеждите за веригите на доставки 
Една пета от световния контейнерен флот в момента е блокиран на различни пристанища, като по-малко от 40% 
от корабите пристигат навреме, според доклад  
Блокираните от необслужени кораби пристанища стават все повече и на практика блокират световната търговия. 
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Една пета от световния контейнерен флот в момента е блокиран на различни пристанища, като по-малко от 40% от 
корабите пристигат навреме. Цените на товарите същевременно продължават да се повишават заради ръста на цените на 
корабното гориво и разходите за застраховки. 
Това се посочва в доклад, публикуван във вторник, от Майкъл Тран и Джак Евънс от RBC Capital Markets, които използват 
алтернативни данни и геопространствено разузнаване, за да проследят ситуацията в 22 от най-големите и ключови 
пристанища в света, пише MarketWatch. 
Докладът очертава множество проблеми, които вероятно ще повишат допълнително разходите за потребителите на фона 
на и без това рекордно високата инфлация. 
Широко разпространените очаквания, че инфлацията може вече да е достигнала своя връх, е възможно да са просто 
пожелания, коментира Бен Емънс, управляващ директор глобална макростратегия в Medley Global Advisors, който 
проследява потокът от стоки. 
Засилва се въздействието на силите извън контрола на Федералния резерв на САЩ, точно когато централните банкери се 
готвят да направят първото повишение на лихвите с 50 базисни точки в сряда. „Няма начин увеличението на лихвите да 
върне контейнерните кораби от Шанхай по-бързо до Лос Анджелис“, казва Емънс. 
„Все още не сме видели пълния ефект на вълните от проблемите по веригата на доставки, които сега стават глобални 
заради ситуацията с COVID в Китай и войната на Русия в Украйна“, казва Тран, ръководител на стратегията за цифрово 
разузнаване на RBC, пред MarketWatch. „Има много малко лостове, които можете да дръпнете, за да спрете ефектите на 
тези вълни“, допълва той. 
„Спасителните линии за глобалната търговия определено стават по-скъпи и определено ще се отразят на потребителите“, 
казва още Тран. 
Едно следствие от констатациите на RBC е, че финансовите пазари в крайна сметка могат да стигнат до мнението, че Фед и 
световните централни банки са безпомощни в борбата с инфлацията, дори когато повишават лихвите. При такъв сценарий 
първият знак, че пазарите губят вяра във Фед, ще бъде дълбоко отрицателна крива на доходността. 
Цените на акциите ще продължат да падат и щатският долар ще стане „супер силен с обща печалба от 25% спрямо миналата 
година спрямо други основни валути“, прогнозира Емънс. 
Доларът би се възползвал от статута си на основна резервна валута в света при сценарий, при който глобалните централни 
банки не са в състояние да овладеят инфлацията. По-силната зелена валута в крайна сметка би се отразила негативно на 
цените на суровините и това ще понижи цените и по веригата – от метали до селскостопански продукти, посочва Емънс. 
Накратко, пазарите в САЩ ще започнат да се държат повече като нововъзникващ пазар като Турция, който се бори с 
комбинирана финансова и икономическа криза на фона на растящата инфлация, допълва той. 
Миналогодишните проблеми във веригата на доставки до голяма степен бяха функция на рекордното потребителско 
търсене на стоки. Тазгодишната версия 2.0 се изостря от битката на Китай с COVID и войната на Русия в Украйна, т.е. е криза 
на предлагането. 
Неефективните операции в големите пристанища също продължават да причиняват хаос, казват анализаторите. 
Задръстванията, обхванали най-големите пристанища на САЩ, би трябвало вече да са облекчени, като се има предвид 
забавящата се линия от кораби, транспортиращи през Тихия океан, докато Китай се бори с COVID. Това обаче изобщо не 
се случва. Вместо това оперативната ефективност на пристанищата се влошава и времето за текуща обработка на 
плавателните съдове се увеличава. 
Край бреговете на Китай 344 кораба чакат да влязат в пристанището в Шанхай, което е с 34% повече в последния месец, 
според доклада на RBC. Понастоящем отнема 74 дни повече, за да получите стоки от китайски склад до склад в САЩ. Преди 
този срок беше 37 дни. 
Китайските кораби пристигат в европейските пристанища със средно четири дни закъснение. Това води и до недостиг на 
празни контейнери за кораби, пътуващи от Европа към източното крайбрежие на САЩ. 
Поради нахлуването на Русия в Украйна няколко големи корабни линии спряха транспортирането в Балтийско и Черно 
море. Общото време за изпълнение за трите най-големи европейски контейнерни пристанища - Ротердам, Антверпен и 
Хамбург - в момента е с 8%, 30% и 21% над техните петгодишни нормални нива, според доклада на RBC. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – България разделена и за оръжията за Украйна 
в. Труд - Афера за 101 милиона с пощите 
в. Телеграф - Инфлацията отхапа от грамажа на храните 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Кой шофьор карал по-бързо и небрежно - този от НСО или колегата му от ПИМК? 
в. 24 часа - Партиите си разделиха над 4 млн. лв. за Великден 
в. Труд - Военни експерти с отговори пред "Труд" на въпросите на Румен Радев за сигурността: България няма защита за 
небето 
в. Труд - Празни рафтове в магазина, превозите спират на 1 в май 
в. Телеграф - Петков чертае провал на шантажа на Кремъл 
в. Телеграф - Камион удари кола от кортежа на Радев  
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Асен Василев, вицепремиер и финансов министър: В най-лошия сценарий за цената на газа сме с свили 
поскъпването до 10%. В най-добрия може дори да поевтинее 
в. Труд - Александър Михайлов, легитимен директор на "Кинтекс", пред "Труд": Над два милиарда лева са поръчките на 
оръжие за Украйна  
Водещи анализи 
в. 24 часа - В сряда сме на кино 
в. Труд - Водачът на съпротивата и "изненаданите демократи" 
в. Телеграф - По-скъпо, но пък по-малко 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След атаката по „Български пощи“ – как ще продължи да работи дружеството? Гост: вицепремиерът Калина 
Константинова 

- Ще се разберат ли в управляващата коалиция каква помощ ще изпрати България за Украйна? Директно от 
Народното събрание и коментар в студиото 

- На живо: Кой блокира с бетонни блокове ремонтираният участък от пътя между Русе и Кубрат? 
- Половин година след пожара на жилищната сграда в Благоевград - защо семействата все още не могат да започнат 

ремонт на домовете си? 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Танкове, ракети и боеприпаси. Преди гласуването за предоставяне на военна помощ на Украйна, какво ще бъде 
решението на депутатите? 

- Руска следа в хакерската атака срещу „Български пощи”. Какъв ще бъде отговорът на държавата и как ще се борим 
с пропагандата и фалшивите новини в социалните мрежи? В студиото – министърът на електронното управление 
Божидар Божанов. 

- „Пълен абсурд”  с Румен Бахов. Как романтичен полет с балон завърши с аварийно кацане в частен имот, бой и 
полиция? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 04 май 2022 г. 
София. 

- От 8.30 ч. пред сградата на Министерски съвет младежите от ВМРО организират протестна акция под надслов „Не 
предавай Македония“. Събитието ще продължи през целия ден. Протестът е част от инициативата на ВМРО в 
защита на българския национален интерес в РСМ. 

- От 10.00 часа, в зала 6 на НДК президентът Румен Радев ще участва в Националната конференция „Европейска 
перспектива за добросъседските отношения между Република България и Република Северна Македония“. 
Форумът се състои под патронажа на държавния глава в деня, когато се отбелязват 119 години от гибелта на 
големия български революционер Гоце Делчев. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА в София ще се проведе представяне на резултатите от проекта "Виртуален тур - 
непозната София", изпълняван от CEED България и финансиран от Програма „Европа“ на Столична община.  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа на пл. „Македония” пред паметника на Гоце Делчев благоевградската общественост ще отбележи 
119 години от смъртта на Гоце Делчев. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа Дом на архитекта ще бъде открита благотворителна изложба в подкрепа на бежанците от Украйна. 
Изложбата ще открие Н. Пр. Олег Барановски, Генерален консул на Република Украйна във Варна (2002-2006), 
Почетен гражданин на Варна. 

*** 
Свищов. 

- От 17.00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов ще бъде официално открита самостоятелна 
изложба-живопис на свищовския художник Иван Бонев. 

*** 
Сливен. 

- От 18.00 часа в зала „Май“ в Сливен ще се състои премиера на книгата на журналиста Станислав Колев „Кметът на 
София: инж. Иван Иванов“. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 ч., в зала 28 на Община Търговище ще се състои заключителна пресконференция по проект „Подобряване 
на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на град Търговище - община 
Търговище”, изпълняван с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежки финансов механизъм 2014-2021 

- От 17.30 часа в Музеен образователен център – Търговище ще бъде представена книгата „Достойно изпълнен 
отечествен дълг“. Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната.  

*** 
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Шумен. 
- От 11.45 часа в салона на театъра ДКТ "В. Друмев" - Шумен ще се проведе пресконференция с новия директор 

Илия Виделинов. 
- От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на кмета на община Каспичан Милена Недева 

по повод Национална научна конференция по история, археология и архитектура „Св. Цар Борис Първи 
Покръстител и православната духовност и култура", организирана на 4 и 5 май в Археологическия музей „Проф. 
Рашо Рашев“ в Националния историко – археологически резерват „Плиска“.  

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод организирана благотворителна 
кампания за събирането на средства за лечението на шуменеца Николай Чолаков – пострадал при катастрофа.  

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Младежки център Хасково, зала 202 ще се проведе пресконференция по повод предстоящото 
откриване на Фестивала на камерния танц Хасково 2022 година. 

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

