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ОТРАЗЯВАНЕ СПИРАНЕТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ СТРАНА НА РУСИЯ 
В КОНТЕКСТА НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА 

В ПРОГРАМИТЕ БНТ1, ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, BULGARIA ON AIR  

 
ЗА ПЕРИОДА 26 АПРИЛ – 2 МАЙ 2022 Г. 

 
Настоящият доклад представя резултатите от осъществен фокусиран тематичен мониторинг 

на разпространено аудио- и аудио-визуално съдържание за спирането на природния газ за 
България от страна на Русия в контекста на войната в Украйна. Наблюдението е реализирано по 
решение на СЕМ от заседанието на 19 май 2022 г. 
 Мониторингът има за цел да установи как програмите на обществени и търговски 
доставчици на медийни услуги отразяват тази едновременно икономическа и политическа тема и 
съответно спазени ли са нормите на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и Етичния кодекс на 
българските медии.  

Наблюдението обхваща новини и актуално-публицистични предавания. За програмите на 
обществените доставчици се анализира наличието или липсата на плурализъм на гледните точки, 
съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗРТ.   

 Мониторингът обхваща следните програми - БНТ1, ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,  
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, BULGARIA ON AIR, в периода 26 април – 2 май 2022 година.   

В програма БНТ1 са наблюдавани: „Денят започва“, „Още от деня“, „По света и у нас“ 20 ч.; 
„Говори сега“ (събота-неделя 17-19 ч.).  

В програма ХОРИЗОНТ са прослушани: Вечерен осведомителен бюлетин в 18 ч.; „Преди 
всички“ 06:00 до 10:00 часа, „Нещо повече“ от понеделник до четвъртък от 16:00 до 18:00 часа, 
„Политически некоректно“ (събота – неделя 12.20 до 14.00 ч.)… 

В програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ са наблюдавани: НОВИНИТЕ на НОВА в 19 ч., „Здравей, 
България“, „На фокус“, „Пресечна точка“.  

В програма БТВ са наблюдавани: БТВ Новините, „120 минути“, „Тази сутрин“, „Лице в лице“. 
В програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ са прослушани: „Денят на Дарик“, „Седмицата“, 

„Следобеден блок“ (понеделник-вторник-сряда) и „Реактивно“ (петък). 
В програма  BULGARIA ON AIR са наблюдавани: „България сутрин“, "Новините ON AIR" в 18:30 

ч. и Денят "ON AIR" в 20:00 ч. 
 
На 26 април "Газпром експорт" уведомява, че доставките за "Булгаргаз" ЕАД се 

преустановяват1. Въпреки изпълнените финансови задължения към руския доставчик за април 2022 
г., газът за България спира от сутринта на 27.04.2022 г. Веднага "Булгаргаз" ЕАД изпраща на 12 
действащи търговци на пазара в България и съседните държави запитвания относно възможността 
за доставка на природен газ в обеми, необходими да задоволят българското потребление. Искат се 
оферти за доставка на количества синьо гориво до края на април и за май 2022 г. За да бъдат 
осигурени допълнителни количества за оставащите няколко дни от април, "Булгаргаз" ЕАД 
реализира сделки по закупуване на газ и на организирания борсов пазар в страната. С цел да бъдат 
ограничени последиците от действията на "Газпром експорт", "Булгаргаз" ЕАД предприема 
всички необходими действия да осигури целостта на газопреносната система на страната и 
непрекъснатост на доставките за българските битови и индустриални потребители, се казва 
в официално прессъобщение на Министерството на енергетиката. 

Непосредствено след огласеното съобщение за прекратяване на доставките на природен 
газ за България и Полша от страна на „Газпром“ и на фона на предприеманите от държавата спешни 
мерки за осигуряване на синьо гориво в страната, в публичното пространство избуяват изострени 
политически реакции и многопосочни експертни мнения.   

 
1 https://me.government.bg/bg/news/saobshtenie-do-mediite-3015.html?p=eyJwYWdlIjozfQ== 
 

https://me.government.bg/bg/news/saobshtenie-do-mediite-3015.html?p=eyJwYWdlIjozfQ==
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Тематичният мониторинг на шест радио- и телевизионни програми регистрира значителен 
обем интервюта, дискусии, репортажи, коментари и анализи на редица представители на 
законодателната и изпълнителната власт, президентството и неправителствения сектор (експерти), 
на политически партии и активисти, на бизнеса и потребителите. Темата е водеща в новините, 
присъства както във вътрешен план, така и на международно равнище (реакциите на партньорски 
държави и Европейска комисия). В повечето репортажи и разговори в студиата газовата криза често 
е обсъждана паралелно с въпроса за предоставянето на военна помощ на Украйна.  

Акцент в наблюдаваното съдържание е заявлението на българския министър-председател 
Кирил Петков, че България няма да се поддаде на рекет да плаща за руския природен газ в рубли и 
че няма да се намаляват доставките към потребителите. Важен аспект от дебатите по темата е и 
обсъждането на диверсификация на източниците на синьо гориво за страната ни и стремежът към 
преодоляване на голямата ни газова зависимост от Русия.  

Не на последно място в медиите остава и цената на новите доставки и подозренията за 
възможни спекулации с цел облагодетелстване на определени икономически и дори политически 
среди по време на газовата криза. Въздействието на новите стойности на газа върху различните 
видове бизнес и физически потребители е също обект на множество тревожни коментари.      

Демократичното обществено мнение в ЕС е категорично – Русия използва синьото гориво 
като икономическо и политическо оръжие в контекста на водената от нея война срещу Украйна. 
Това оръжие поставя пред редица изпитания и коалиционното българско правителство. 
Политически наблюдатели смятат, че спрените доставки на руски газ за две европейски държави 
(България и Полша) допълнително цели да разедини ЕС. Отразени са и острите реакции от 
Европейската комисия по повод спирането на доставките на газ с думите на Урсула фон дер Лайен, 
която определя действията на Русия като „инструмент за изнудване“. Фон дер Лайен обещава 
единна и навременна реакция от страна на ЕС. В своята позиция председателката на Европейската 
комисия заявява, че в дългосрочен план ще се търсят нови доставчици, предимно на втечнен газ и 
ще се работи за бързо преминаване към възобновяеми енергийни източници. Започват разговори 
за създаване на Регионален координационен център за Югоизточна Европа, който да организира 
всички спешни доставки на газ и употребата по най-добрия начин на системните връзки на всички 
държави в региона. Разисква се проект за общоевропейски поръчки на синьо гориво, които да 
понижат цената на газа и да гарантират необходимите количества. 

Темата за спрените за България доставки на руски газ е доминираща в цялото наблюдавано 
аудио- и аудио-визуално съдържание за периода.   

Въпреки, че е водеща, не може да се определи като преекспонирана, тъй като е от 
значителна обществена важност.  

Не само обществените доставчици БНР и БНТ, но и търговските, предоставят на публиката 
палитра от гледни точки по темата и по този начин й осигуряват плурализъм на политически и 
икономически мнения и възгледи.  

Не са регистрирани нарушения на Закона за радиото и телевизията.  
 

  
26 април 2022 г. 

Новината за спирането от Русия на природния газ за България и Полша идва вечерта и 
навлиза бързо в медийното съдържание.  

 
БНТ1  
„Референдум“ 

За реалното спиране на доставките на природен газ от „Газпром“ първо се съобщава в 
предаването „Референдум“, в което по предварително обявена тема се обсъждат цените на 
горивата. Участват Живодар Терзиев - Българска петролна и газова асоциация, Мартин Димитров 
– председател на икономическата комисия в НС и народен представител от Демократична България 
(ДБ), Лъчезар Борисов – бивш министър на икономиката, Таско Ерменков - енергиен експерт, 
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Мартин Владимиров – Център за изследване на демокрацията, Румен Стойков – главен икономист 
на Института за енергиен мениджмънт. 

В хода на дискусията става дума за руския газ, войната в Украйна и намерението на ЕС да 
наложи пълно ембарго върху руските нефт и газ. Според Таско Ерменков, икономистите на МВФ 
смятат, че в момента е абсурд да се допуска пълно ембарго, защото това ще се отрази пагубно върху 
икономиката на Европа. В бъдеще може да се въведе такова ембарго, но това няма как да стане с 
декрет, не може от утре да се спре газът и нефтът и да се каже „оправяйте се“, казва той. По думите 
му, проблемът за България ще е изключително голям, защото 90% от природния газ, който внасяме, 
е руски. 12 години се бездействало по отношение изграждането на интерконектора с Гърция за 
алтернативни доставки. Ерменков казва още, че при неразработени наши находища не можем да 
кажем „от утре спираме руския газ“, защото тази цена е прекалено висока, за да си я позволим. 

Водещата се намесва, за да съобщи, че вече официално е потвърдена новината (не е фейк – 
фалшива новина) - от „Газпром“ са спрели подаването на газ за Полша и България. 

Лъчезар Борисов заявява, че цената още ще расте и пита защо настоящото управление не е 
осигурило алтернативен газ – имали са 5-6 месеца и готов проект. Той подчертава, че „Лукойл“ 
трябва да работи с газ и ако няма газ, той няма да работи и това означава 50 – 100% ръст на цените 
на горивата. Живодар Терзиев потвърждава, че в нефтопреработвателната промишленост газ се 
използва в няколко аспекта, от които най-важен е производството на водород, който се използва 
технологично при преработката на нефта и в този смисъл, ако няма доставка на природен газ, 
рафинерията ще спре работа, дори и да има нефт. В разговора се включва Мартин Димитров, който 
предупреждава да не попадаме в капана на руската пропаганда. По думите му спирането на газа за 
Полша не означавало нищо, защото те имали 70% запаси в хранилищата си. Според Димитров, 
спирането било пиар ход на „Газпром“ да заплашва „мекушави държави като България“, които 
никога не са се опълчвали срещу руското икономическо влияние, да се превърнат в „троянски коне“ 
и да почнат да плащат в рубли, като по този начин да подкопаят единната позиция на Европа по 
темата за възпирането на зависимостта от руския газ. Ако спре утре природният газ за България, 
твърди Димитров, ние няма да останем без газ – съществуват възможности за „реверс от Румъния 
и Гърция“, но това няма да се случи без покачване на цената. Той казва още, че трябва да платим 
огромна цена за доставка на втечнен газ по „спотов принцип“. Заявява, че хората не бива да се 
плашат, защото „Лукойл“ няма да остане без природен газ, но същевременно трябва да са наясно, 
че в среден и дългосрочен план няма как да компенсираме спирането на газа от Русия, защото не 
сме направили нищо, за да го диверсифицираме. 

Румен Стойков заема позиция, че има пределна цена, над която не може да се работи. Цената 
е пазарна до един момент, после става забранителна и пазарът се разпада, защото потребителите 
не могат да си позволят тази стока или услуга. От друга страна, в последните години сме научили, 
че бизнесът и обществото, според Стойков, са склонни да платят по-висока цена при определени 
условия. 

Мартин Димитров продължава с думите, че диверсификацията е ключова, защото е въпрос на 
национална сигурност. Описва ситуацията така: в момента имаме договор за доставка на руски газ 
до края на годината – подписан, валиден. И в един момент Москва казва, че вече ще плащаме в 
рубли. Но ние имаме договор, там сме се разбрали как плащаме и за какво количество. Затова 
трябва да имаме алтернатива и предвидимост.  

За Лъчезар Борисов правителството спи и не работи. Трябвало е да намери диверсификация по-
рано. Румен Стойков допълва, че страната ни няма ясна енергийна политика, включително за 
потреблението на газ. Той мисли, че нито суровината може да е по-евтина от тази, която се докарва 
от Русия – нефт, газ – нито транспортът да е по-евтин. Когато имаме един доставчик, той може да 
прави каквото си иска – както да сегрегира пазара, така и в удобен момент да сваля цената и да 
обезсмисля всякакви други доставчици, като интерконектора с Гърция например. Когато той е 
започнал да се строи, „Газпром“ изкуствено е свалил цената и веднага се е появил въпросът защо 
да диверсифицираме, като цената е ниска. Мартин Димитров реагира с репликата, че очевидно 
алтернативата сваля цената. Стойков отговаря, че ако вкараме още няколко доставчици, цената 
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няма да е по-ниска, защото няма втечнен природен газ в момента, който да е на конкурентна цена 
на руския. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
Централна емисия Новините на НОВА 

Темата е засегната с репортаж относно цената на електроенергията в страната. Потърсени 
са мненията на специалистите Радостин Чолаков, Мартин Владимиров и Констанца Рангелова от 
Центъра за изследване на демокрацията, които коментират дали ако се затворят въглищните 
електроцентрали, държавата ни ще има по-евтин ток. Изказано е мнението, че България трябва да 
намали зависимостта си от природен газ и най-вече от такъв, който идва от Русия. В допълнение, 
природният газ е посочен като първоизточник за увеличението на цените на тока. 
 
БТВ  
Новините в 23 часа.  

Темата се появява за първи път в късната емисия. Съобщението е на Министерството на 
енергетиката. Предложена е нова процедура за плащане на доставките. По телефона коментар дава 
енергийният експерт Иван Хиновски. Според него, индустрията е в шок, но това е било очаквано и 
би трябвало някакви мерки да са предвидени. 

 
BULGARIA ON AIR 
„Денят ON AIR" 

В предаването „Денят ON AIR" в 20:18 мин. присъства темата за горивата – „Транспортният 
бранш излиза на протест. Ще има ли компенсация за високите цени на горивата?“. Гости в 
студиото са Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи и Магдалена Милтенова, 
Конфедерация на автомобилните превозвачи. Те разясняват исканията на транспортния бранш, 
които са в три направления. Едното е по отношение на горивата във връзка с биокомпонента, 
възстановяване на акциз. Коментират, че в България доставките от петрол продължават да 
пристигат от Новоросийск, а цените по бензиностанциите са високи. Превозвачите искат държавата 
да влезе в ролята си на контролиращ орган и да провери реални ли са цените по бензиностанциите. 
Поставят въпроса за Франция и Испания, които бойкотират Русия и не зареждат оттам, а са с по-
ниски цени от тези в България. Гостите обръщат внимание и на други проблеми на транспортния 
бранш. Тъй като няма отговор от институциите браншът ще организира национален протест на 18 
май. От министерството на транспорта срещат разбиране и има добър диалог, но няма ответни 
действия по исканията на бранша. 

 
27 април 2022 г. 

Спирането на природния газ от Русия за България оглавява новинарските потоци на всички 
наблюдавани радио- и телевизионни програми и става повод за политически и 

икономически коментари. 
 

БНТ1 
„Денят започва“ 

Още в началото на предаването основната новина е спирането от руска страна на газа за 
България. Водещата Христина Христова цитира прессъобщението на министерството на 
енергетиката за преустановените доставки, на екрана е показано факсимиле от документа. Цитира 
се пост на Продължаваме промяната (ПП) във Фейсбук, че спирането е извършено без 
предупреждение. Становището на ПП е, че вместо диверсификация, ГЕРБ са построили газопровод 
на Русия („Балкански поток“) с наши (на данъкоплатците) пари. Споменат е и още един пост в 
социалната мрежа – на народния представител от ДБ Ивайло Мирчев, който пише, че дълги години 
„Газпром“ и Путин са обяснявали колко надежден доставчик са на природен газ. Борисов е обещал 
диверсификация, която така и не е се осъществила, построил е на руснаците газопровод за над 3 
милиарда, който заобикаля Украйна. Според него, България ще се справи, газ ще има, но заради 
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извънредните обстоятелства в началото ще е на по-висока цена. По думите му, Русия ще плаща 
неустойки.  

От своя страна, в своеобразната „коментарна зона“, обособена около 6:30 ч. водещата 
Христина Христова уточнява, че спирането не е без предупреждение, защото от „Газпром“ са 
поискали плащане в рубли, а българските управляващи са платили в долари и така плащането не се 
е осъществило. Според нея, „Газпром“ е предупредил, че няма плащане и е последвала мярката с 
прекратяването на доставката. Тя разказва за идея, възникнала сред потребителите на Фейсбук, а 
именно: в отговор ние също да „врътнем кранчето“ на „Газпром“, като преустановим транзита на 
газ за Сърбия и Унгария. Другият водещ на предаването Симеон Иванов репликира, че това звучи 
крайно и радикално. Според него, успокояващото е наличието на количества в Полша, която има 
възможност в пристанищата си да приема кораби с втечнен газ и е газов хъб за Европа. В 
заключение Христова казва, че хранилището в Чирен е 20% запълнено и се съмнява, че до есента 
ще е пълно 90%. 

Търсенето на мнения за спрения газ в „Денят започва“ стартира още в 6:33 ч. с включване 
по скайп на Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум. Според него, това е било 
изненадващо за всички, макар че разбираемо се е очаквал натиск върху цената, условията в 
договора, но не и такова драстично решение. За Хиновски това е наказателна акция, „плесница пред 
строя“. България, след Полша, е единствената страна в ЕС, която е наказана по този начин и това, 
според него, е обидно. Експертът, свързван с Има такъв народ (ИТН), твърди, че той и екипът му са 
предложили план от 30 мерки, които в период от месец – два е можело да доведат до подготвеност 
на системата. Трябвало е да се работи по междусистемната свързаност с Турция и респективно 
Гърция, като чрез суапов договор те да ползват наш договорен азерски газ, а ние – техен от „Турски 
поток“. Това обаче изисквало много дипломатически усилия. Твърди, че ако не успеем да 
предоговорим доставките на тръбен газ или да подпишем анекс, ще се наложи да внасяме скъп 
втечнен газ, което е единствената ни алтернатива. В отговор на водещата Христова относно 
предприемането на реципрочни мерки подчертава, че това не е разумно и не бива да спираме 
транзита за Сърбия и Унгария. По думите му, главна роля за действията на Русия е изиграло не 
плащането в долари, а посещението на делегацията на премиера Кирил Петков в Киев. 

Следващият енергиен експерт, потърсен за коментар, е Наско Начев. Той споделя, че става 
дума за чисто търговски спор и е убеден, че при завеждане на иск в Международния арбитраж, 
България ще спечели това дело. Според него, посещението на Петков не е причина за спирането на 
доставките, по-скоро нещата са поставени на примитивно ниво – сигнал за стремеж за спъване на 
нашето правителство, след което то по-лесно да падне. Посяга се на най-слабия – ние сме с най-
ниската консумация в ЕС и така Русия ще бъде най-малко засегната. Допуска вероятността 
действията на „Газпром“ да са предупреждение към големите играчи. Относно идеята за 
реципрочно спиране от наша страна, Начев казва, че България няма да играе пиратска роля и да 
спира транзита и краде от съседите си. Изразява убеждение, че до две – три седмици газът от Русия 
отново ще потече към България. Със сигурност очаква сътресения на газовите борси, което ще 
доведе до повишение на цената, но силно се надява да няма сериозен ръст. 

Настимир Ананиев – народен представител от ПП, също изразява своето мнение в 
предаването. Според него, спирането на газа за България ще постигне консолидационен ефект, 
защото това е опит за посягане на суверенитета и държавата ще се обедини, за да даде жесток 
отпор на Русия. Ананиев твърди, че подписаният от Бойко Борисов договор с „Газпром“ е слаб, щом 
може да бъде прекратен от другата страна без последствия. Задава въпроса и защо 12 години 
нямаме интерконектор с Гърция. Заявява, че това, което Борисов не е успял за 12 години, ПП ще го 
направи за няколко месеца и затова той няма притеснение за доставките на газ – били подготвени 
алтернативни трасета. Цената, обаче, казва Ананиев, ще я плаща целият български народ, защото 
това е наследството на ГЕРБ. Водещата го пита дали в такъв случай и договорът на Полша е лош, 
щом и за нея е спрян газът. Той избягва директен отговор с думите, че за него е важно, че ще се 
получи консолидация и на европейско ниво. Заявява, че трябва да сме единни, за да сме 
независими от Русия като доставчик. 
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След новините в 8:00 ч., където водеща е новината за спирането на газа и се обобщават 
всички изразени до момента мнения, по телефона е включен Васил Велев - председател на 
Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той 
изразява надежда, че руският газ ще бъде заменен с алтернативен, за да не пострада икономиката, 
но същевременно предупреждава, че ако доставките бъдат спрени за цяла Европа, няма как да 
бъде заменен – няма толкова газ в света и инфраструктура, по която да бъде доставен. Велев 
твърди, че съгласно думите на министъра на енергетиката, „ще получим едни с 40% по-високи 
цени“. Той обръща внимание, че и досегашните цени са много над нивото, което позволява 
конкурентоспособност на индустрията ни - в Америка фирмите ползвали в пъти по-евтин газ.  За 
организацията, която представлява той, е абсолютно неоправдано да се отказваме от сигурен 
дългосрочен евтин газ и да търсим скъп газ ден за ден, от тук и от там, което освен до 
неконкурентноспособност, води и до голяма несигурност. Според Велев, предложената от 
руснаците схема за плащане в рубли е добра и с нищо не ни ощетява. 

Чрез телефонна връзка Теменужка Петкова – бивш министър на енергетиката и настоящ 
народен представител от ГЕРБ-СДС, е поредният участник в „Денят започва“ по темата. Тя отговаря 
на обвиненията на Настимир Ананиев с думите, че той нищо не разбира от енергетика. Припомня, 
че ГЕРБ са премахнали посредниците от веригата на доставки и са върнали 240 млн. лв. на бизнеса 
с намаляване цената на газа. Тя недоумява какво има предвид Ананиев под „слаб договор“ и задава 
въпроса откога правителството знае за заплахата от спиране на газа и настоява за огласяване на 
цялата кореспонденция с „Газпром“. Петкова твърди, че това, което сега се случва, поставя в риск 
енергийната и националната сигурност на България, заради действията на „това некомпетентно 
правителство“ – интерконекторът с Гърция е трябвало да е готов до 31 декември 2021 г., но „тези 
хора се провалиха“. 

Като гост в студиото социологът Кънчо Стойчев също анализира кризисната ситуация. По 
думите му не „Газпром“ е прекъснал газа към България, а ние сме се отказали от руските доставки. 
„Управляващите искат да проявят масов героизъм, но историята показва, че обикновено 
героизмът на управляващите се заплаща от управляваните“, подчертава той. Обяснява, че от 
руска страна е предложено превалутиране на доларите в рубли, което по никакъв начин не влияе 
на цената, но предпазва от блокиране на доларите навсякъде по света, като така плащането ще 
може да стигне „Газпром“. Според него е смехотворно обяснението, че така доставчикът иска да ни  
излъже и обере. Досега сме получавали газа без посредник, твърди Стойчев, а сега със сигурност 
ще го получаваме с посредници. Новата, по-висока цена ще се стовари върху вече изнемогващия от 
цената на тока български производител и може да се стигне до разоряване на нашите предприятия 
и граждани, предупреждава той. 

В разговора се включва политологът д-р Любомир Стефанов, който казва, че ние 
продължаваме да сме тежко неграмотни как ни виждат руснаците, за разлика от това как ние 
гледаме на тях. Изказва несъгласие с тезата, че ние сме се отказали от руския газ. Според него, Русия 
в последните 20 години „си играе на кранчета, тръби“ – първо го е изпробвала върху Украйна, сега 
е дошъл и нашият ред. Съгласен е, че действията на Русия са предизвикали дестабилизация, но се 
съмнява, че целта на спирането на газа е да се свали правителството. 
„По света и у нас“, 9:00 ч. 

В рамките на емисията е излъчен брифинг на министъра на енергетиката  Александър 
Николов, който дава информация относно спрените доставки на газ и какви са позициите на 
„Булгаргаз“ и „Газпром“. Разяснява рисковете при прилагане на предложената схема за плащане от 
Русия и прави извода, че газът се използва от тях като икономическо оръжие в контекста на водена 
война. 
„Още от деня“ 

В предаването под мотото „Отговорът на България“ се провежда дискусия с участието на 
енергийните експерти Явор Куюмджиев и Валентин Николов, бивш председател на БЕХ. Преди 
разговора са излъчени изявления на:  
1. Кирил Петков - министър-председател: „Българското правителство е подготвено за този 

сценарий. Няма да има спиране на подаването на газ към консуматорите“. 
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2. Александър Николов - министър на енергетиката: „На практика бихме загубили контрол 
върху парите си след извършване на плащане с щатски долари, както е по договор. Рискът е 
в руската банка и превалутирането в рубли.  

3. Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: На 31 декември 2021 г. трябваше да е готова гръцката 
връзка. Българите ще платят страховита цена заради тези некомпетентни хора, случайно 
попаднали във властта. 

4. Румен Радев – президент: „Правителството трябва да отговори защо само на България и 
Полша се спира газът. Спира ли се за Австрия и Германия, да речем. Те как плащат? Как 
гарантират своята енергийна сигурност? Резервиран ли е достатъчно капацитет за 
доставки от Гърция и други страни? 

Валентин Николов започва с думите: Нека да видим дали сме само ние и Полша. Заради 
позицията си спрямо Украйна сме като гърчещ се червей и не заслужаваме кой знае какво 
одобрение от ЕС и нашите партньори, а от друга страна ни спират газа. Аз бих уважил 
позицията ние да спрем да ползваме газ (от Русия), защото тези пари се използват за война и 
подкрепяме изцяло Украйна. Явор Куюмджиев заявява, че в случая трябва да се интересуваме най-
вече от българския държавен интерес – на българските граждани, на българската икономика – да 
получават сигурни доставки на възможно най-ниска цена, независимо от къде идва. Според него, 
България потребява най-много руски газ, ще липсват 2,5 млрд. куб. метра, които няма как да бъдат 
заместени. Дава разяснения за ограничените възможности при доставката на азерски газ и 
изчислява, че е възможно на една тръба да „увиснат“ България, Гърция, Румъния, Сърбия, 
Македония. Предвижданията му са за общ дефицит за региона в обем на 16 млрд. куб. метра газ, 
които няма откъде да се появят – просто газ няма. Николов иронично отвръща, че газ няма, но план 
има. Съгласен е, че се очаква голям дефицит на газ и не знае откъде ще се компенсира. Не е сигурен, 
че от наша страна са резервирани капацитети. Прогнозира, че всички, които могат да заменят газа 
с ел. енергия, ще го направят. Той очаква, че токът ще скочи минимум с 20% – 30%. Според 
Куюмджиев, голяма част от българската индустрия е преминала на газ, защото това е бил най-
евтиният енергоизточник, след което прави преглед на критичните обекти, на които никога не 
трябва да им бъде спиран газа и потребяват 1,7 млрд. куб. метра, като за останалите отрасли са 
необходими 1,5 млрд. Изразява тревога за ниските нива на запасите в хранилището в Чирен. 

Николов на свой ред казва, че под диверсификация Борисов вероятно е имал предвид 
различни тръби, а не произхода на газа. Подчертава, че колкото и да се диверсифицира България, 
все ще взема руски газ – дали от северно, дали от южно направление. 

Водещата Поли Златарева пита защо управляващите твърдят, че имат план и са осигурили 
газ за един месец, на което Куюмджиев отговаря, че наистина в Гърция се разтоварват 200 млн. куб. 
метра втечнен газ, но се съмнява, че от Гърция той може да стигне до нас. Предполага, че става 
дума за суапов договор, а количеството ще стигне за 16 дни. На финала двамата експерти се 
съгласяват, че единственото решение е да приемем условията на продавача (за превалутиране на 
цената в рубли), още повече, че ЕК е излязла със становище, че този начин на плащане не нарушава 
санкциите срещу Русия. 

Следващият гост в предаването е Николай Василев – бивш министър на икономиката. По 
думите му, вицепремиерът Асен Василев има основания да нарича спирането на газа 
„безпрецедентна икономическа агресия“. Ситуацията е абсолютно нестандартна и България трябва 
да се държи хладнокръвно. Според него, правилна е идеята да се преговаря с другите европейски 
партньори за обща позиция. Заради лошата фискална политика на правителството Чиренското 
хранилище е празно, а Полша се е подготвяла и затова има над 70% запаси от газ. 
„По света и у нас“, 18:00 ч. 

Водещата новина е, че Русия е спряла газа за България и правителството е обявило, че има 
количества до края на май, като дотогава ще се търсят варианти за диверсификация на доставките. 
Премиерът Кирил Петков е съобщил, че утре вицепремиерът Асен Василев и енергийният 
министър Александър Николов заминават за Брюксел. Научаваме, че президентът Румен Радев е 
отправил остра критика към кабинета, който пита само на България и Полша ли е спрян газът. Асен 
Василев е определил позицията на президента като „позорна“, а Кирил Петков е нарекъл 
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поведението на „Газпром“ „шантаж, на който България няма да се поддаде“.  На извънреден 
брифинг вицепремиерът Василев е обяснил, че от южно направление (Гърция и Турция) страната 
ни получава достатъчно количества. Според него, най-лошият сценарий е поскъпването на газа с 
20%.  
„По света и у нас“, 20:00 ч. 

Освен водещата новина за спирането на газа и изявленията на правителството и президента, 
в емисията е излъчен репортаж за последствията от спирането на доставките с участието на: 
1. Марияна Кукушева – председател на УС на Националния браншови съюз на хлебари и 

сладкари: „Големите хлебопроизводители работят основно с ел. енергия, а по-малките 
имат комбинирани пещи на ток и газ. При хляба тя не очаква каквото и да било шоково 
поскъпване, защото при тях конкуренцията е огромна“. 

2. Димитър Петров – търговски директор на хлебозавода в Белослав: „Не съм оптимистично 
настроен. И двата ни хлебозавода са изцяло на газ, така че ще се наложи да преустановим 
работа“. 

3. Йорданка Фандъкова – кмет на София: „Топлофикация София“ е получила уверение, че газ ще 
има, но притесненията остават“. 

4. Проф. Йовчо Йовчев - директор на болницата в Стара Загора: „Засега има отделни количества 
газ, но ако ситуацията към есента не бъде решена, отоплението в болницата в голяма част 
ще бъде невъзможно.  

5. Георги Жеков – собственик на компания за конфитюри: „Замяната с електричество при нас 
е неприложима, а преминаването към дизел при тези цени е абсолютно неизгодно. Вдигайки 
себестойността, има голяма опасност да излезем извън пазара. 

6. Васил Велев - председател на УС на АИКБ: „При тези високи цени на природния газ, съчетани 
с високите цени на ел. енергията, много предприятия ще затворят, ако не се компенсират.  

7. Валентин Николов – енергиен експерт, бивш председател на БЕХ: „Токът също ще върви 
нагоре – около 500 лв. за мегават, цената за газа също ще е драстично повишена. Въпросът 
е, дали ще издържи икономиката“. 

8. Васил Начев – енергиен експерт: „Така или иначе ще има сътресение в двете газови борси, 
вероятно ще има някакво повишение на цената, но не би трябвало да е сериозно. Това е 
чисто търговски спор и ако България заведе дело срещу русия в Международния арбитражен 
съд, със сигурност ще го спечели.  

Следващи репортажи по темата: 
- „Президентът Румен Радев призовава правителството на обясни защо само на България и 

Полша е спрян газът и чии интереси обслужва кабинетът: Икономическата война ескалира и 
рискът за България се повишава във всички измерения на този конфликт“.  

- „Бойко Борисов – председател на ГЕГБ критикува кабинета за проблема с газа“. 
- „Интерконекторната връзка с Гърция е почти готова – интервю по телефона с Теодора 

Георгиева, изп. директор на ICGB от българска страна“. 
- „ЕК подготвя единен отговор, обеща солидарност с България и Полша“. 
- „Отговорът на Русия – предупреждение и към други страни от ЕС“. 
 
ХОРИЗОНТ – БНР 
Предаване „Преди всички“ 
                 В началото на предаването „Преди всички“, излъчено на 27.04.2022 г.,  водещата Лора 
Търколева акцентира върху актуалната тема на деня - от днес Русия спира природния газ за 
България и Полша. Това поставя допълнителни въпросителни пред управляващата коалиция. 
                 В 06:39 ч. водещата на предаването казва, че темата за визитата на премиера в Украйна и 
дали България да предостави военна помощ на Украйна, обсъдена на тричасов Коалиционен съвет,  
би останала като водеща тема, ако късно вечерта в края на Съвета не е било съобщено, че „Газпром“ 
спира доставките на природен газ за България, считано от 27.04.2022 г. Малко по-рано вечерта това 
се е случило и с Полша.  
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                 В репортаж на Мария Филева се посочва, че Коалиционният съвет е бил очакван с 
нетърпение заради сблъсъка на БСП и останалите формации на управляващата коалиция по 
въпроса дали да изпратим военна помощ за Украйна. Социалистите са твърдо против. На заседание 
на Изпълнителното им бюро предния ден те отхвърлили и поканата да се включат със свой 
представител в българската делегация, водена от премиера Кирил Петков, която този ден заминава 
на посещение в Киев. Идеята е била на място да видят какво се случва там и лично от президента 
Володимир Зеленски да научат от какво се нуждае Украйна. Преди Коалиционния съвет 
представителят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов е коментирал позицията на БСП. 
Включено е изказване на Балабанов, че това е поредното слабо държавническо поведение в такъв 
един момент, че било важно всички да отидат, за да може да добият представа какво се случва, но 
това е тяхно право и не е в коалиционното споразумение. Балабанов посочва, че по отношение на 
оръжията лидерът на ИТН има ясна позиция, а политическата формация ще бъде свободна да 
гласува по съвест. Три часа по-късно се оказва, че общо решение на коалицията няма. Темата остава 
отворена. Всичко зависи от посещението в Украйна.  
                Включено е изказване на Лена Бориславова, началник на кабинета на премиера Кирил 
Петков и говорител на правителството, че целта е България да демонстрира еднозначно, че 
подкрепя и застава зад Украйна в този международен конфликт, в тази война, и остро осъжда 
действията на Русия и конкретно обсъждане с президента Зеленски и неговия екип каква помощ 
може да се предостави към Украйна, какво е направено досега, така че и политическата, и 
житейската реалност да се обедини около общо решение. Репортерът съобщава, че Лена 
Бориславова също ще лети за Киев заедно с премиера, министъра на отбраната Драгомир Заков, 
представителя на Ситуационния щаб във Външно министерство Антон Марков и депутати от три от 
формациите в управляващата коалиция: Атанас Атанасов от „Демократична България“, Калоян 
Икономов от „Продължаваме Промяната“ и Станислав Балабанов от „Има такъв народ“. Въпреки 
изявлението на Кирил Петков, че е получил устна покана за посещението от Зеленски, участници в 
срещата изрично подчертали, че инициативата за пътуването е изцяло негова. Според Бориславова, 
срещата е имала още един акцент - обсъдени били и антикризисните мерки. Били са обсъждани и 
други теми по време на Коалиционния съвет. Включени са изказвания на Лена Бориславова, 
Корнелия Нинова, Станислав Балабанов за стабилността на коалицията. Минути след края на 
Коалиционния съвет дошла и тревожната новина за спиране на газовите доставки и от „Газпром“ 
за България. Последвала нова порция уверения от управляващите, че проблем за енергийната 
сигурност на страната ни няма. Включено е изказване на Лена Бориславова пред БНР, че премиерът 
и вицепремиерът са уведомени за ситуацията, няма основания за притеснения, позицията на 
Министерство на енергетиката я потвърждават, а именно, че от месеци българското правителство 
е било готово за подобен сценарий, има подсигурени алтернативни доставки и няма причина за 
паника. Такова уверение е дал и Ивайло Мирчев  от „Демократична България“, според когото няма 
връзка между обсъжданата военна помощ за Украйна и решението на „Газпром“. Включено е 
изказване на Мирчев, че няма нищо общо между тези две неща, точката така или иначе щяла да 
влезе, това е коментирано и на Председателския съвет - „Газпром“ действа в типично 
средновековен рекетьорски стил - зашлевявайки малките, да покажат проблема на големите. 
Това, което всъщност Путин ще получи, е много бързо преориентиране на целия Европейски 
съюз (ЕС) към алтернативни доставки. Репортерът информира, че българската делегация ще се 
завърне в петък от Киев, след това предстои нов Коалиционен съвет, а после - проектът за решение 
за помощ на Украйна трябва да влезе в Народното събрание. Включено е изказване на Ивайло 
Мирчев, че това е бил очакван сценарий от българското правителство и газ ще има за страната, има 
алтернативни доставки, проблемът, който става в момента, е цената и се работи по това тя да бъде 
по-ниска. Ивайло Мирчев припомня, че след 2009 г. Путин и „Газпром“ са обяснявали, че те са 
изключително надежден доставчик на природен газ, че европейските им клиенти трябва да 
разчитат на тях и се оказва, че това са едни празни приказки, никога не е трябвало да разчитаме на 
тях, през 2009 г. е бил спрян газът на България отново от Путин. Правителството има план за 
излизане от тая ситуация, газ ще има, за съжаление са били пропилени 12 години, в които не само 
е нямало диверсификация, напротив още по-зависими сме станали и сме построили „Руски поток“, 
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за който българските данъкоплатци за 11 месеца са платили над 3 млрд. лева. Ивайло Мирчев 
подчертава, че точката за военната помощ за Украйна ще влезе в парламента, коментирана е на 
Председателски съвет. В момента газовите доставки са спрени, тъй като българската страна няма 
увереността, че предложената схема за плащане в рубли е достатъчно надеждна. „Газпром“ 
очевидно се опитва да покаже мускули, спирайки газа на България и Полша, най-вече пред Италия, 
Германия и останалите западни страни, които са много по-зависими. България, с нашите 3,2 млрд. 
куб.м., далеч не е най-зависимата страна в ЕС и доста лесно могат да се осигурят доставки на 
страната ни, докато една Германия, една Италия - там трудностите са доста по-големи. България 
изпълнява договора по „Турски поток“ и трябва да доказва, че спазва международното право, че 
спазва договорите и по това се различаваме от Русия. На масата при тези извънредни обстоятелства 
са абсолютно всички опции и това трябва да бъде вече решение на правителството или евентуално 
да се обсъди в парламента. Фактите са, че Русия е нарушила договора, който има с България до края 
на годината и трябва да се направи всичко възможно да се гарантира енергийната сигурност на 
страната, нещо, което няма съмнение, че ще се случи. А оттук нататък и дебат дали трябва да се 
предприемат и по-различни мерки. Според Мирчев, Русия при всички положения ще плаща 
неустойки за нарушение на договора, защото е ясно - в момента има едностранно спиране по 
договор, по който България е абсолютно изряден платец, и Русия ще бъде осъдена по същия начин, 
както и Полша я осъди за пропуснати ползи и нанесени щети, но не това е важното. По-важното е, 
че Русия за пореден път показва, че е ненадежден партньор и това трябва да е много явен извод за 
нас, за да може в бъдеще никога България да не е зависима от руския природен газ и петрол, както 
е в момента. Според Мирчев, въобще не може да се говори за режим на тока. България не 
произвежда ток от природен газ, произвежда в много малка степен. По този начин не зависим за 
производство на ток от природен газ. По отношение на енергетиката и производството на ток 
България е основният стълб в Източна Европа, който осигурява стабилност на енергийните системи. 
Газ ще има, със сигурност на по-висока цена. Правителството трябва да се намеси, за да има 
компенсаторен механизъм за по-високата цена, която ще бъде предоставена. Ще се намери 
решение за индустрията. 
            В 07:23 ч. водещата Лора Търколева посочва, че причина за паника няма, че държавата от 
месеци се е готвила за сценарий за врътването на руското газово кранче. Енергийната сигурност на 
страната не е застрашена. Водещата задава въпрос да се доверим ли на уверенията, при все че от 
агенция „Ройтерс“ питат какво иска Русия, защо първо от Полша и България и ще се съобразят ли 
купувачите на газ с исканото каквото и да е то. Редакторът на „Преди всички“ Юлиана Корнажева е 
поканила за събеседник Руслан Стефанов, програмен директор и икономист в Центъра за 
изследване на демокрацията. Разговорът е по телефона. По време на разговора Руслан Стефанов 
казва, че не трябва да сме изненадани, че имало спиране на газа през 2009, 2006, през 2014 г.  при 
така нареченото спиране на „Южен поток“ от президента Путин от Истанбул, имало е и междинни 
епизоди - спиране на доставките към „Овъргаз“ една Нова година, преди Коледни празници. По 
думите на Стефанов, в случая надали има някой изненадан, че „Газпром“ не спазва своите 
задължения и уговорки. От 2014 г. от нападението в Крим и войната в Украйна от 24 февруари 
Европа е решила твърдо да излезе от зависимостта си от Русия. Стефанов посочва, че дебатът, който 
се води последните два месеца в Европа, в Европейския съвет, където българското правителство 
участва, основното нещо, което се мисли, е как в рамките на една година и в средносрочен период 
Европа изцяло да прекрати вноса на руски газ и нефт. От „Газпром“ е имало опит за обратни 
санкции, като въвеждане на плащане в рубли. За това нещо става въпрос, за което е съобщила и 
Полша, което не е по договора - това води до неправомерно прекратяване на доставките на газ в 
България и Полша. Стефанов посочва, че би бил спокоен, още на 28 февруари Центърът за 
изследване на демокрацията е излязъл с едно предложение в няколко точки какво точно трябва да 
се направи - видели, че България няма от какво да се притеснява. Физическият поток газ към 
България не е прекъсван и не може да се прекъсва, тъй като това би означавало спиране на газа и 
към Гърция, Северна Македония, Сърбия и Унгария. По думите на Стефанов, България трябва да 
помисли с какви юридически методи трябва да покаже, че това е едно незаконно, несвързано с 
неизпълнение на договорните задължения и съответно да търси начини за овъзмездяване през 
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други потоци. Възможност е завършване на тръбата през Гърция. В най-скоро време България ще 
има много сериозен източник. През 2009 г., когато по средата на зимата, при -20° температура, 
България пак е успяла някак си да се оправи, а сега има кризисен план, който е бил въведен от 
Европейската комисия (ЕК) и ЕС, България може да внесе от Гърция над 4 млн. реверсивно през 
Сидирокастро-Кулата, може през Румъния, от Турция. В момента няма отоплителен сезон,  
българското правителство има право да е спокойно, съответно българските граждани и българската 
индустрия също трябва да са спокойни. Ясно, че може да има увеличение на цените. Хибридната 
война на Русия срещу Европа - ще има много и различни опити от всякакви агенти на влияние и от 
самата Русия да покажат как този начин на действие води реално до проблеми в ЕС и как това 
реално цели да раздели самия ЕС. Стефанов посочва какво е направила полската страна, според 
нейния министър - три интерконектора със съседните държави, тръба, която след два месеца ще 
бъде завършена до Норвегия и ще им достави същото алтернативно количество, което са 
получавали от „Газпром“, и LNG терминал. По думите на Стефанов, България е направила всичките 
тези стъпки, макар и с огромно закъснение. Така или иначе ще има интерконектор следващите два 
месеца, имаме връзки с Гърция, Турция, Румъния, доставки на втечнен газ. Трябва да се работи в 
дългосрочен, средносрочен и краткосрочен план. Стефанов говори за плановете за развитие на 
бизнеса  и по темата за цените на горивата и за това, че може да се очаква спиране на доставките 
на нефт. България трябва да е готова със своята най-голяма рафинерия на Балканите, да знае какво 
се случва, в един момент трябва да се намерят алтернативни доставки на нефт.  
              Разговор по телефона с доц. Светослав Малинов, ръководител на катедра „Политология“ на 
Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и бивш евродепутат, за спирането на 
кранчето, за последния шанс на БСП да осъзнае позицията си за неутралитет.  По думите на доц. 
Светослав Малинов, това което прави Путин е, че България е враг, откакто е член на ЕС и НАТО. 
Очаквало се е, никой не е изненадан. Сега ще се види каква е готовността за стъпки за алтернативни 
доставки. Надява се, че ще се вземат мерки. Следва коментар по темата за военната помощ за 
Украйна, за позицията на БСП, за позицията на правителството, за директната провокация на Русия 
към ЕС чрез Полша и България. Коментира взимането на решения, които са исторически.  
                На телефонната връзка от Брюксел е Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП, който 
коментира нежеланието на България, заради коалиционни проблеми, да предостави военна 
помощ на Украйна. Според Ковачев, Европейският парламент (ЕП) с огромно мнозинство е гласувал 
за пълно ембарго, включително и от БСП са гласували. Страните-членки не трябва да се снишават, 
съединението прави силата срещу агресора. Ковачев коментира разделителните линии в 
правителството, позициите за Северна Македония. 
                В 08:11 ч. водещата съобщава информация на „Ройтерс“, че доставките за Полша са били 
възстановени. На пряката телефонна линия е Георги Свиленски, председател на ПГ на „БСП за 
България“, който коментира, че доставките са спрени, че българското правителство изпълнява 
ангажиментите си по сключения договор за доставка. По думите на Свиленски, вероятно има 
причина в самото плащане - руската страна е заявила, че желае тези плащания да бъдат в рубли. 
Това не е изненада - ситуация на война и санкции предполага това да се случи като ответна реакция 
на другата страна. България и останалите европейски държави трябва да са готови за реакции и 
действия в посока да неутрализират такъв тип проблеми. Проблемът трябва да бъде решен от 
правителството. Газохранилището в Чирен е запълнено на 20 %. Свиленски смята, че темата 
санкции, война и военна помощ имат връзка. Свиленски коментира темата, че БСП са против 
изпращането на оръжие в Украйна и вътрешно-политически теми. 
                  В 09:20 ч. - блиц коментар на двама събеседници. На пряката линия са Ивайло Найденов, 
изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, 
и Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Ивайло Найденов 
коментира, че ако има спиране, вероятно ще има ограничителен режим, както и възможността за 
алтернативни доставки, количества и каква ще е цената. Според Найденов, важно е било да чуят от 
министъра всичко, предвидимостта вече я няма. Според Терзиев, важно е да се знае за 
алтернативните възможности за доставки на газ, за цените на горивата, за работата на рафинерията, 
която е добре натоварена и може да покрие нуждите на страната, за евентуални затруднения на 
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индустриалните предприятия. Ивайло Найденов коментира темата за алтернативата на 
индустриалните предприятия да търсят алтернативни доставки. Живодар  Терзиев смята, че 
търсенето за индустрията няма да повлияе на цените на горивата на колонките.  
Предаване „Нещо повече“ 

На 27.04.2022 г. в началото на предаването „Нещо повече“ водещата Диана Янкулова 
цитира въпрос на президента Румен Радев защо Русия е спряла подаването на  природен газ само 
за Полша и България, и отбелязва, че президентът е пратил журналистите за отговори при 
правителството. Водещата коментира вътрешно-политически теми. 

 В 16:15 ч. водещата съобщава за зададения въпрос от президента, преди той да отпътува 
за Испания. Посочва, че според министър-председателя Кирил Петков, има много политически и 
икономически кръгове у нас, които защитават руските интереси. Според вицепремиера и финансов 
министър Асен Василев, газът е спрян първо на Полша, България и Литва, защото такъв е календарът 
с плащанията, но нито една европейска държава до момента не е платила в рубли. По мнението на 
Асен Василев, Русия изнудва България. 
               Разговор по телефона с Явор Куюмджиев, бивш зам.-министър на енергетиката, за това, 
че страната не е платила в рубли. Явор Куюмджиев коментира клаузите в договора за авансово 
плащане. Новото е конвертирането на долари в рубли по курса на деня. Куюмджиев коментира 
темата за възможностите за търсенето на други източници на газ, за възможността Гърция да 
помогне на България с доставки на газ от о-в Ревитуса, за създалата се ситуация. 

Разговор с Ивайло Мирчев, депутат от „Демократична България“ и зам.-председател на 
енергийната комисия, за падането на маските, тъй като Путин и „Газпром“ дълги години са 
твърдели, че са изключително надежден доставчик, че при тях геополитика няма, че газовите 
доставки не се използват за това да бъдат притискани една или друга държава и всъщност става 
дума за чист бизнес, но всички са видели, че става дума за оказване на натиск и Русия е избрала 
една от най-слабите страни в ЕС, която има най-голяма зависимост от  руски газ. Русия не е очаквала, 
че България се е подготвила за този момент. „Продължаваме Промяната“ са заели достойна 
позиция и  реагирали като истински държавници.  

Следва коментар по темата дали България да предостави военна техника на Украйна.  
              По думите на Мирчев, диверсификацията не се е случила. Събеседникът продължава да 
коментира предишни проекти за газови връзки. Според Мирчев, през България минават общо 
около 19-20  млрд. куб. м. газ, българското потребление е малко над 3 млрд., от които в момента, 
в който бъде пусната в средата на годината новата връзка (интерконектор с Гърция), страната ни ще 
получи 1/3 от това количество по договора за азерския газ на доста ниска цена. От месеци се работи 
по сценария, че Русия спира доставките на газ. Доставките към бизнеса и към битовите потребители 
няма да бъдат спирани и ограничавани. Възможно е в първите дни цената да е по-висока, по - 
висока от порядъка на 5-10 %, а в края на 2022 г., заради по-евтиния азерски газ, може да се окаже 
общата цената да е по-ниска, което зависи от бъдещи договорки на ниво ЕС. Договорът с Русия 
приключва в края на 2022 г., той е нарушен.  
               Разговор с Иван Хиновски, енергиен експерт на „Има такъв народ“, по темата за позицията 
да бъдем достойни, да има принципно национално решение за раздяла с „Газпром“. Трябва да има 
диверсификация, има собствени ресурси, в България има природен газ. България може да постигне 
независимост от руския природен газ. 
Вечерен осведомителен бюлетин на БНР в 18:00 ч. 
               На 27.04.2022 г. във Вечерния осведомителен бюлетин на БНР в 18:00 ч. с водещ Ивайло 
Василев темата за спрените доставки на руски природен газ за България е водеща новина. Съдържа 
се информация, че въпреки спряното от „Газпром“ доставяне на газ за България, страната ни няма 
проблем с доставките. Това са обявили на съвместна пресконференция премиерът Кирил Петков и 
вицепремиерът Асен Василев, съпредседатели на „Продължаваме Промяната“. По думите им, 
страната ни е изряден платец към „Газпром“ и са отрекли разрив в отношенията с президента. 
              Според репортера Мария Филева, управляващите са втвърдили тона към Русия. По думите 
на вицепремиера Асен Василев, не се търси конфликт, не се търси война, но когато войната дойде 
на нашия праг, ще я посрещнем и ще отблъснем агресора. За гарантиране на енергийната сигурност 
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на страната, от февруари правителството е започнало да работи по план Б, по съществуващите 
капацитети с Гърция и Турция, резервиране на капацитети на LNG терминалите, така че ако спре 
газът, в рамките на 24 часа да може да се отреагира. Включено е изказване на Кирил Петков. Асен 
Василев е определил позицията на президента Радев за Украйна като позорна.    
             Репортаж на Мира Стефанова - критики на президента към правителството по темата за 
военна помощ за Украйна и че правителството трябва да отговори защо е спрян газът само на 
България и Полша. Включено е изказване на президента Румен Радев.  
            Включено е изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от Бургаско, че  всички ще платят за 
това, че са докарали Промяната. 
            Репортаж на Юлиана Корнажева.  Включени са части от изказванията на  Живодар Терзиев и 
Ивайло Найденов за БНР в предаването „Преди всички“. 
             По думите на Мариана Кукушева пред БНР, председател на Националния браншови съюз на 
хлебарите и сладкарите, проблемите с доставките на газ няма да се отразят на 
хлебопроизводството. Включено е  изказване на Кукушева. 
             Силвия Георгиева пред БНР, изп. директор на Националното сдружение на общините - 
евентуалната криза  в газовите доставки би се отразила на енергоносителите, които се използват от 
общините. 
             Информация от кмета на София Йорданка Фандъкова за гарантирани количества на 
природен газ за „Топлофикация София“ и за автобусите на столичния автотранспорт до края на 
месец май. 
             Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е заявил, че Гърция ще предложи помощ на 
България в телефонен разговор с българския му колега Кирил Петков, потвърдил е съвместните 
действия за диверсификация на доставките с използване на втечнен природен газ. Според 
неназован източник, цитиран от „Ройтерс“, Атина може да окаже съдействие на София, използвайки 
промяна на посоката на движение на синьото гориво през газопровода „Турски поток“, по който 
Гърция получава руски газ през Черно море, Турция и България. 
             Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е определила решението на Путин да спре газа 
за клиенти в Европа като още един инструмент за изнудване и като неоправдано и неприемливо, 
отговорът ще е незабавен, общ и координиран. Фон дер Лайен информира, че страните-членки са 
се събрали в рамките на групата за координиране на газовите доставки. Полша и България са 
информирали за ситуацията. И двете държави получават газ от съседните страни-членки, което 
показва огромна солидарност и ефективност на инвестициите, например в интерконекторите и 
друга газова инфраструктура. Още тази година зависимостта на доставките от Русия ще бъде 
намалена значително.  
             ЕП е призовал страните от ЕС да наложат ембарго върху енергийните доставки от Русия, това 
е заявила председателят на Европарламента Роберта Мецола. Написала е в „Туитър“, че е дошло 
време да се сложи край на зависимостта от автократите веднъж завинаги. 
             Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков  е заявил, че ако България и Полша се съгласят да 
плащат в рубли за руския природен газ, това ще бъде основание за възобновяване на доставките. 
Кореспонденция на кореспондента на БНР от Москва Ангел Григоров за изразеното несъгласие на 
Песков с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която е нарекла шантаж спирането на руските 
доставки на газ за България и Полша. Включено е изказване на Песков, че това не е шантаж и че 
Русия е надежден енергиен доставчик за нейните потребители и продължава да изпълнява 
задълженията си по договорите. Песков е обяснил, че необходимостта от новия начин на плащане 
на газа е възникнала след въвеждането на безпрецедентните финансови и икономически санкции 
срещу Русия, вкл. замразяването на значителна част от валутните й резерви. По думите му, 
европейските потребители на руско синьо гориво са били предупредени своевременно, а  новата 
система по никакъв начин не нарушава интересите им.  
              Полският президент Анджей Дуда е заявил, че със сигурност ще бъдат предприети съдебни 
действия срещу руския „Газпром“ за нарушаване на договора  за доставка на природен газ. Според 
Дуда, нарушени са основни правни принципи. Това е казал Дуда по време на посещение в Прага. 



14 
 

              Темата за спрените доставки на руски природен газ за България като първа новина 
присъства в емисиите новини в 06:00 ч., в 06:30 ч., в Сутрешния осведомителен бюлетин в 07:00 ч., 
в 08:00 ч., в 09:00 ч., в 08:30 ч., в 10:00 ч., в 16:00 ч., в 16:30ч ., в 17:00 ч. Акценти в емисиите - 
„Газпром експорт“ спира доставките за България, българската страна е изпълнила изцяло 
задълженията си и е извършила всички плащания по съществуващия договор в съответствие с 
неговите клаузи, към настоящия момент не се налагат ограничителни мерки на консумацията в 
България,  предприети са стъпки за справяне със създалата се ситуация, съвместна 
пресконференция на премиера Кирил Петков и вицепремиера Асен Василев, съпредседатели на 
„Продължаваме Промяната“, страните-членки на ЕС са се събрали в рамките на групата за 
координиране на газовите доставки, позицията на Урсула фон дер Лайен, че искането газът да се 
заплаща в рубли е едностранно решение и е нарушение на сключените договори.  
                 В емисията новини в 09:00 ч. има пряко включване на репортера Цветелина Стоянова. 
Пряко се излъчва изявление на министъра на енергетиката Александър Николов, който представя 
хронология на събитията - получени писма от „Газпром експорт“ относно начин на плащане, 
предприети необходими мерки, за да се подсигурят количества газ,  поискано правно становище 
по съществуващия договор и съответните свързани рискове  при приемане на исканото от „Газпром 
експорт“, предоставена от Министерството на енергетиката своевременна информация на  Главна 
дирекция „Енергетика“ на ЕС.  Министърът посочва, че от вчерашния ден в същата ситуация са 
Полша и Литва. Природният газ е използван като политическо, икономическо оръжие и формат на 
водената война, а не като правно-търговски отношения. По тях българската страна няма никакви 
нарушения. Министърът посочва, че България няма да води преговори под натиск и да свежда 
глава. Министърът отговаря на въпроси, като посочва, че са подсигурени алтернативни количества. 
България е лоялен партньор и ще помага на съседни държави, няма да се поставят българските 
дружества в риск.  
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  

Сутрешният блок стартира с ИЗВЪНРЕДНАТА НОВИНА от вчерашния ден за спирането на 
доставките за страната от „Газпром“. Темата е озаглавена „След като Русия спря кранчето, 
изправена ли е България пред енергийна криза.“ 

„Газ“ е определена като кодова дума за деня от водещите. В цялото издание на предаването 
е направен анализ на въпросите: ще има голямо отражение и върху кого; има ли авариен план за 
действие на страната; до каква степен населението ще бъде засегнато и ще се отрази ли това на 
отоплението, доставките на топла вода; изправена ли е България пред още една криза и какви са 
запасите. Гостът в студиото Еленко Божков (енергийният експерт) обяснява възможностите на 
страната за доставки чрез суапови сделки. На живо чрез видеовръзка е включен и Илиян Василев 
(бивш директор на Българския енергиен холдинг), който говори за нарушаване на договорите и 
реакцията от страна на България. Включени са и експертите Васко Начев и Васил Велев (Асоциация 
на индустриалния капитал) по въпросите доколко е обратима ситуацията, какви ще са увеличенията 
на цените за браншове като химия, металургия, стъкло производството и машинно производство. 
Поставена е тезата, че спирането на газа е възможност за диверсификация на страната. 

Гостуващите след 07:30 ч. Кузман Илиев (икономически анализатор) и Иван Хиновски 
(енергиен експерт) споделят, че това е „наказателна акция“. Коментарите са концентрирани върху 
евентуалните ходове на правителството и къде ще са най-големите щети. На видео стената в 
студиото е показана карта на газопроводите в България с уточнението, че е взета от „Капитал“, за 
да се поясни от къде идва вече спреният газ и от къде ще взимаме синьо гориво. 

08:45 В студиото от водещия се цитира информация на Ройтерс, че на този етап не е спрян 
руският газ, въпреки официалното писмо за неговото спиране.  

След 09:00 ч. е осъществено включване от брифинга на министъра на енергетиката 
Александър Николов относно позицията на страната ни след спирането на доставките от „Газпром“. 
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15:28 –16:00 излъчена е ИЗВЪНРЕДНА ЕМИСИЯ НОВИНИ на живо от брифинга на ПП 
„Продължаваме промяната“ в БТА с коментар на решението за спиране на доставките на газ за 
страната. 
„Пресечна точка“ 

В първата част на дискусията с участници Пепи Димитрова (ПР-експерт), Мартин Захариев 
(дигитален предприемач) и Евгени Будинов (актьор), озаглавена „Газпром врътна кранчето“ 
като подзаглавие е изписано „Премиерът: Потребителите няма да бъдат засегнати.“ 

Излъчени са откъси от мненията на експертите, поканени в сутрешния блок, обобщени са 
позициите на президента и на управляващата партия ПП. Анализът на участниците е направен върху 
оста президент – правителство като са засегнати междукоалиционните пререкания. Гостите се 
обединяват около извода за неподготвеността на България за кризата с газа и липсата на план за 
действие и отговорност към българките граждани. 
Централна емисия Новините на НОВА 

Темата за спрения газ е първа за централната емисия. Още в анонса е излъчено изказването 
на премиера от извънредния брифинг, че „българското правителство е подготвено за този 
сценарии, няма да има намаляване на подаването на газ към консуматорите.“  

Съобщено е, че правителството е подготвено и няма да има ограничения в потреблението. 
Обявено е мнението на експерти по енергетика, които предвещават тежки месеци за икономиката 
на страната. Президентът Радев остро критикува действията на правителството.  

В репортаж на Ивелина Николова пред Министерски съвет са обобщени изказванията на 
управляващата партия ПП и на опозицията в лицето на Бойко Борисов (лидер на ГЕРБ). 

Излъчена е информация и за организираната спешна срещата в Брюксел с участието на Асен 
Василев и Александър Николов, чиято цел е ускоряване преговорния процес за общи доставки на 
газ в Европейския съюз. 

Репортерът Добромир Николов на живо от „Булгаргаз“ е потърсил отговор за 
алтернативните доставки на газ. Изтъкнато е, че страната ни е заплатила за доставките през месец 
май, но парите са били върнати от „Газпром“, а като разрешение на кризата са посочени договорът 
с Азърбайджан и газовото хранилище в Чирен.  

В емисията има и отделни репортажи за ефекта върху българската икономика – 
хлебопроизводството, земеделското производство, секторите машиностроене и стъкло 
производство и за подготовката за новия отоплителен сезон. 

Отразени са и острите реакции от Европейския съюз по повод спирането на доставките на 
газ за България и Полша с думите на Урсула фон дер Лайен, която определя действията на Русия 
като „инструмент за изнудване“. Отговорът от страната на Москва е отразен с думите на Дмитрий 
Песков, че „Русия все още е надежден доставчик на енергийни ресурси за клиентите си и се 
придържа към договорните си задължения“. 
 
БТВ 

„Тази сутрин“ – 06- 09 ч.. 
Предаването започва с новината от предходния ден и с коментара на енергийния експерт Иван 

Хиновски. Пряка връзка с Радослав Рибарски, председател на Комисията по енергетика в 
Народното събрание. Предупреждение не е имало, но не е било изненадващо. Предвидени са 
действия – алтернативни доставки през Гърция и Турция. Има план за действие. Хранилището в 
Чирен е пълно на 20 процента. В студиото гостува Кирил Темелков, бивш директор на 
Булгартрансгаз. Няма изненада. Има алтернативи, но ще бъдат на по-висока цена. Пряка връзка с 
Валентин Николов /ГЕРБ/, бивш директор на Българския енергиен холдинг и АЕЦ. Странно решение 
с оглед колебливата позиция на България към войната. Прогноза за висока цена на 
електроенергията поради липсата на газ. Гост в студиото Бойко Ноев, бивш военен министър. 
Угодничеството на Борисов и сегашната половинчата политика са причините – вижда се, че 
сме колебливи и податливи на влияние и Русия ни натиска. Кирил Петков е слаб лидер, 
неспособен да води България в криза. 
Новините в 8 ч.  
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Пряко по телефона Атанас Атанасов, съпредседател на ДБ. Русия опитва да дестабилизира 
България - смятат ни за слабо звено. Да се пита Бойко Борисов какво става с неговата 
диверсификация. Пряко Десислава Атанасова /ГЕРБ/ - председател на парламентарната група. 
Борисов построи интерконектора на 90%. Сега нищо не се прави. 
09. 00 ч. директно предаване: 

Брифинг на министъра на енергетиката Александър Николов - пряко: Газът се използва 
като политическо оръжие. Няма да се поддадем на натиск и шантаж. Ще бъде осигурен газ. Има 
резерви за един месец. 
Новините в 12 часа.  

Изявление на Кирил Петков / премиер/ - Шантаж и рекет. Българите да са спокойни. След 
милиардите за Турски поток ето докъде ни докара ГЕРБ.  Има план за действие.  Изявление на Бойко 
Борисов – лидер на ГЕРБ. Диверсификация има, всичко е подсигурено, но с министър с прякор Кеша 
това са резултатите. България е застрашена не от липса на газ, а от Киро и компания. Резюме 
на брифинга на министър Александър Николов. 
Новините в 17 ч.  

Обобщение на всичко от деня – Бойко Борисов, Кирил Петков, Александър Николов, Атанас 
Атанасов . Изявление на  Асен Василев / вицепремиер/ - ще доставяме от Гърция и Турция около 
20 милиарда куб. м. Изказване на президента Румен Радев - правителството трябва да отговори 
защо бе спрян газът само на България и Полша. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков 
отговаря на Кирил Петков -  Това не е шантаж. Купувачите бяха уведомени за новите условия. 
Кореспонденция на Десислава Минчева – Брюксел ще координира доставките на потърпевшите. 
Ще се търсят нови източници. 
„Лице в лице“ с Цветанка Ризова – 17.15 – 18 ч.  

Гостува политологът Слави Василев. Затварянето на вратите за руския газ е неадекватно. 
Трябва да се търси устойчиво решение. Гостува политологът Петър Чолаков. Дори да купуваме по-
скъпо си заслужава да запазим достойнството си. Ако клекнем Русия ще постигне целта си. 
Новините в 19 ч.  
Всичко най-важно, излъчено до момента – изказванията на Кирил Петков, Бойко Борисов, Атанас 
Атанасов, Румен Радев, Асен Василев. Изявление на Матеуш Моравецки- премиер на Полша – ще 
се справим, имаме запаси. Мнение на Васил Велев /АИКБ/ - бизнесът е много тревожен. Йорданка 
Фандъкова /кмет на София/ - намаляваме температурата на топлата вода, ако се наложи, ще минем 
на мазут. Костадин Костадинов / „Възраждане“/ - България е опитен полигон в големия конфликт 
САЩ – Русия. 
Новините в 23 часа  
Излъчват се акцентите по темата от целия ден – Кирил Петков, Атанас Атанасов, Бойко Борисов, 
Румен Радев, Слави Василев, Дмитрий Песков, Асен Василев. 
 
BULGARIA ON AIR 
„България сутрин“ 

Водеща тема в сутрешния блок „България сутрин“ е темата за газа: „От днес Газпром спира 
доставките на природен газ за България. Имаме ли алтернативи и какви.“ Темата коментира 
Пламен Павлов, Българска газова асоциация. Той е първи гост в предаването. Коментира 
последиците за България от спиране на доставките на газ. България не е готова за такъв ход. Прави 
сравнение с Полша. Как Полша е решила проблема и е с висока диверсификация. Какво ще се случи 
с предприятията. Плюсът е, че е краят на отоплителния сезон. Какво трябва да предприеме 
правителството сега. Правителството трябва да си носи отговорността за случващото се. Коментира 
риска, че може да плащаме, но да не получаваме руски газ.  
"Новините ON AIR" 

В централната новинарска емисия - "Новините ON AIR" в 18:30 ч., първа новина е спрените 
доставки на газ от Русия. България обвинява Газпром в шантаж. Според правителството има запаси 
за месец и алтернативи. Изказване на Кирил Петков, министър-председател в оставка: 
„Българското правителство е готово за този сценарий. Няма да има намаляване на подаването 
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на газ към консуматорите, по никакъв начин.“ Следва реакцията на бизнеса. Кои сектори ще са 
най-засегнати от спрените доставки. След анонса и на останалите новини е излъчено включване на 
живо на репортер, който се намира пред сградата на правителството. Репортерката Христиана 
Стефанова обобщава всичко известно по горещата енергийна тема. Представя позицията на 
правителството, че има гориво за месец и ще се търсят други алтернативни източници – доставки 
от други държави – Гърция, Турция и Азербайджан. Още преди месец е обсъждана опцията Русия 
да спре газа към България. Управляващите заявяват, че няма да заплащат в рубли, за да могат 
доставките да бъдат възобновени. Темата с енергийния казус поставя нови прегради между 
управляващите и опозицията, както и между управляващите и президентската институция. 
Включено е изказване на Александър Николов, министър на енергетиката. Кирил Петков, 
министър-председател определя газовата криза като политически шантаж от страна на Русия. 
Извършва се пълна проверка на договорите с Газпром както за получаване на газ, така също и за 
транзит. Има запаси за месец. Има и план „Б“. Изказване на Асен Василев, вицепремиер и министър 
на финансите. Според него България в момента няма проблеми с доставките на газ. Газът който 
доставяме е с 20% по-висока цена. Работи се по общоевропейско решение цената да стане още по-
ниска от цената на доставка от Газпром. В интервю президентът Румен Радев отправя критики към 
правителството. Защо само на България и Полша се спира газа. Спира ли се на Австрия и Германия. 
Те как плащат. Как гарантират своята енергийна сигурност. Следват критики към властта и от 
опозицията в лицето на Бойко Борисов, бивш министър-председател. „Щеше днес да има пълна 
диверсификация, но трябваше да има мислещ министър, а не такъв, на който прякорът му е 
„Кеша“. Според него е трябвало настоящия премиер да се подсигури с допълнителен капацитет. В 
края репортерката допълва и позицията на Брюксел за решението на Газпром, като опит за 
изнудване и обещава незабавна и единна реакция. Докато се излъчва репортажът се показват 
съоръжения за добиване и пренос на газ, интервюираните лица. Министър-председателят ще 
замине за Брюксел, където ще се обсъди ситуацията и ще се предприеме обща позиция. Следваща 
новина в емисията водещата съобщава, че според експерти 90% от газа в България е руски. Какви 
са алтернативите за България и колко ще струват. Интервю с Иван Хиновски, енергиен експерт. Той 
смята че спирането на газа е наказателна акция, тъй като държавите са отказали да плащат в рубли. 
Според Явор Куюмджиев, действията не са санкция, а са естествена реакция заради неизпълнено 
условие. Според бившият заместник министър на икономиката и енергетиката плащането в рубли 
не създава опасност за доставките. Кратко интервю, в което пояснява, че на другите държави не е 
спрян газът, защото си плащат в рубли. Форма на политически инат. Той не вижда как могат да се 
намерят алтернативи на руския газ. Няма технически възможности, както и свободни количества, 
които България може да вземе от някъде. Ако няма газ рафинерията Лукойл ще спре да работи. 
Следва мнението в интервю с Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката. Ако доставките 
спрат, Лукойл не може да работи, а цената ще се повиши до над 4 лв. за литър гориво в 
бензиностанциите. Друг вариант пред рафинерията е използването на втечнен газ, но това също ще 
увеличи крайната цена. Следваща гледна точка. Има ли опасност да затворят предприятия и заводи. 
Бизнесът в шок. Кои ще са най-засегнатите сектори и може ли да се очаква поскъпване на стоки и 
услуги. Този аспект разглежда репортерката Стиляна Георгиева, която се намира в един от най-
големите хлебозаводи, където 70% от производството е на газ. Ако се спре подаването на газ има 
реална опасност заводът да спре. Аналогична е ситуацията и в други заводи и производства в 
страната. Димитър Людев, собственик на хлебозавод разяснява перспективите. Излъчват се кадри 
от работата в завода. В репортажа следва интервю на Миглена Христова, собственик на шивашко 
ателие. Ако подаването на газ спре, те също ще преустановят работа, тъй като гладенето е с машини 
на пара, които работят на газ. Следва мнението на Васил Велев, председател на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Преоборудването на едно предприятие 
от газ на пропан бутан е скъпо, а и са необходими до 3-4 месеца. Спирането на предприятия у нас 
ще доведе и до съкращаване на служители.  

Урсула Фон дер Лайен, ЕК, нарича този акт изнудване. Следва информация по темата от 
Виолета Русинова, журналист и показване на карта на страните снабдявани с руски газ, от която е 
видно, че България е зависима на 100% от доставките от Русия. От ЕП призовават за общо ембарго 
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на всички страни членки, за газовите доставки от Русия. Москва отхвърля обвиненията. Отказва да 
оповести кои страни ще плащат в рубли, става ясно от изявление на Дмитрий Песков, говорител на 
Кремъл. 
„Денят ON AIR" 

Предаването „Денят ON AIR" е посветено на газа. Гости в студиото са доц. Милен Любенов, 
политолог и Нидал Алгафари, PR експерт по политическия аспект на темата. Те коментират 
създалото се напрежение между ПП, Радев и Нинова. Следващ гост в студиото е Левон 
Хампарцумян, председател на българския форум на бизнес лидерите по темата „Шумът на рубли 
и битката за газа. Кой кого в голямата геополитическа игра?“ 

 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

Темата е водеща на 27 април в три от новинарските емисии. Представени са позициите на 
президента Румен Радев, който настоява правителството да даде отговор на гражданите чии 
интереси защитава – техните или нечии други; на министър-председателя Кирил Петков за 
причините, довели до спиране на доставките на газ към България и на министъра на енергетиката 
Александър Николов с официално потвърждение за физическото спиране на синьото гориво и 
търсене на алтернативи за доставки. От пост в социалните мрежи на столичния кмет Йорданка 
Фандъкова се предоставя информация за състоянието на градския транспорт в София в условията 
на създадената енергийна криза. 

В обобщаващото информационно предаване Денят на Дарик с анонс „Война между 
президент и правителство заради войната в Украйна“ се представя критичната позиция на 
президента Румен Радев към българското правителство по спрените доставки на руски газ и 
последваният отговор на изпълнителната власт в лицето на Кирил Петков и Асен Василев. 
 
 

28 април 2022 г.  
Темата за диверсификация на газовите доставки се оформя като една от централните в 

дебатите за необходимите спешни действия за осигуряване на синьо гориво.  
 

БНТ1 
„Денят започва“ 

В началото на предаването – репортажи по темата за газа от вчерашния ден, включително 
разширен „Отговорът на ЕС“ със синхрон на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен: 
„Отговорът на ЕС ще е незабавен и единен“. 

В „коментарната зона“ двамата водещи обсъждат къде отива газът. 
Малко преди новините в 7:00 ч. е излъчен репортаж с участието на Катя Илиева, 

кореспондент на БНР, която ни информира, че в южната ни съседка определят случилото се като 
„енергийна война“ и че на свое извънредно заседание правителството е завило, че Гърция е 
енергийно подсигурена и че ще помогне на България.  

Първият за деня гост в студиото е Теодора Георгиева – изп. директор на проектната 
компания за интерконектора от българска страна. Тя заявява, че са готови 92% със строителството 
на българо-гръцката връзка, която е от Комотини до Стара Загора. Тръбите са заварени и положени, 
направени са хидротестовете, остава тест на измервателните станции. По трасето ще върви 
дългоочаквания азерски газ и е от критично значение е да заработи възможно най-скоро, става ясно 
още от нейните думи.  

Следва участие на Мартин Димитров – народен представител от ДБ. Водещата Христова 
директно му задава въпроса „Кой е виновен?“, на което той отвръща, че България е над 80% 
зависима от руския газ и няма друга такава страна в ЕС. От своя страна той пита „за каква 
диверсификация тогава говорим, след като 12 години са минали и интерконекторът още не е 
готов“. Според него, министерството на енергетиката има план и той препоръчва те да го 
представят пред парламента. Трябва да се осигурят количества газ до края на май, твърди 



19 
 

Димитров, след което разчита, че ЕК ще започне изграждането на Европейски енергиен съюз, в 
смисъл да договаря по-големи количества газ за всички страни-членки на по-благоприятни цени. 
Той подчертава още, че е логично България да си търси правата в Арбитражния съд по същия начин, 
по който Москва преди време е завела срещу нас дело заради „Белене“. Убеден е, че спирането на 
газа е опит на Русия да разедини ЕС и е тежък удар срещу сегашното правителство и опит за намеса 
в нашите вътрешни работи. По думите му, няма официална позиция на държави от ЕС, които да 
казват, че ще плащат за газ в рубли.  

Поредният участник – Жечо Стоянов, народен представител от ГЕРБ-СДС, опровергава 
Димитров, като казва, че твърденията му нямат нищо общо с действителността, защото още през 
2015 г. ГЕРБ са изградили нова инфраструктура  с нови компресори и сега може  през Гърция да се 
внася втечнен газ. Правителството било знаело за тази техническа възможност, но не предприело 
нищо за внос от САЩ два месеца след началото на войната. Той задава въпроса на каква цена 
управляващите ще намерят газ – дали с 40% по-скъп, както признава енергийният министър, или до 
100% по-скъп, каквито са личните предвиждания на Стоянов. С водещата влизат в спор относно 
диверсификацията – депутатът заявява, че тя е постигната чрез изградената инфраструктура, а тя 
контрира с общоизвестните данни, че сме 80% зависими от „Газпром“. В заключение разбираме, че 
за да защити националния си интерес, България е длъжна да заведе арбитражно дело. 

Предаването продължава с нов събеседник: Радослав Рибарски – народен представител от 
ПП и председател на комисията по енергетика в НС. Позицията му е категорична – ние спазваме 
договора и прекъсването е неразбираемо. Той казва още, че българската страна е поискала 
разяснения как да бъде извършено плащането по новите изисквания на Русия и след правни 
консултации е било установено, че превалутирането не гарантира, че е извършена транзакция и 
реално е приключило плащането. Руското условие, твърди Рибарски, е поставено едностранно, 
имаме договорености и не е възможно да го изпълним. Предстоят плащания и от други държави и 
ще видим какво ще е отношението към тях, защото всички, според него, ще плащат само в долари. 
На въпроса на водещата ако все пак някои от тях решат да плащат в рубли, депутатът от ПП отговаря, 
че към момента Европа се държи заедно. Той, за разлика от вицепремиера Асен Василев, заема 
позицията, че след като договорът действа до края на годината, може да бъде възобновен, защото 
не бива да се отказваме от никой доставчик – това е именно диверсификацията.  

След политическото говорене в предаването следва експертното мнение на поредните 
участници: Костанца Рангелова – енергиен експерт, Център за изследване на демокрацията и 
Антон Иванов – Български енергиен и минен форум. Дамата успокоява аудиторията с думите, че 
доколкото имаме инфраструктурна възможност за доставка на алтернативен газ, за индустрията 
няма заплаха от спиране на снабдяването от днес за утре. Заплахата е на европейско ниво – 
спирането на кранчето от Русия е символичен жест – тя се опитва да разклати Европа и 
предупреждава други страни, които имат много по-голяма консумация от нашата – например 
Италия и Германия. Антон Иванов заявява, че „Газпром“ се е проявил като ненадежден доставчик 
на стратегическа суровина и ние трябва да се готвим за действия при допускане, че няма да имаме 
доставки на природен газ за тази година (от Русия). За лятото, когато консумацията е по-ниска, както 
казват и политиците, има възможност за доставки от различни източници, но ние трябва да се 
готвим за зимата - там е притеснението. Според него, съседни държави подготвят планове за работа 
при извънредни обстоятелства през зимата и той би искал да види такъв план в България. Големите 
индустриални потребители трябва да излязат извън опеката на „Булгаргаз“ и да потърсят търговски 
начини да си осигурят количествата газ, които са им необходими. От своя страна, Рангелова изказва 
тезата, че трябва да се мисли за премахване на зависимостта ни  от природния газ. Много по-
разумно е, според нея, всички усилия да се насочат към дегазификацията на консумацията и да се 
намали зависимостта ни не само от руския газ, но и от газа като цяло. 
„По света и у нас“, 18:00 ч. 

В емисията: синхрон на вицепремиера Асен Василев от Брюксел: „В България се ситуира 
Регионален координационен център, който ще управлява общата употреба на газовата и 
електрическата инфраструктура за югоизточна Европа, Италия и региона. За нашите 
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доставки вече имаме план и той се изпълнява  - имаме втечнен природен газ, който пристига 
на терминал Ревитуса, получаваме допълнителни количества и от гръцката страна“.  

Цитира се становище на енергийния министър Александър Николов, според когото е много 
вероятно увеличение на цената на газа да няма, ако се реализира този Координационен център.  

Синхрон на президента Румен Радев: „Правителството трябва да реши проблема с газа 
по най-благоприятен начин за бизнеса и хората. То трябва вземе предвид факторите откъде 
ще вземе количество газ, как ще го уреди нормативно и каква ще е цената. Но е цинично в 
енергийно най-бедната държава в ЕС, с най-бедното население, да кажеш: „ще намерим друг 
начин и разбира се ще плащаме по-скъпо“. 

Репортаж за среща на вицепремиера Корнелия Нинова с петте национални работодателски 
организации, на която тя е обявила, че ще поиска на извънредно заседание да се замрази цената 
на газа и да се плаща по сегашните цени, като разликата, която се появи отгоре, да се поеме от 
държавата. 
„Още от деня“ 

Гост е Венко Сабрутев - народен представител от ПП и член на енергийната комисия в НС. 
От него научаваме, че планът на управляващите е да се осигурят алтернативни трасета за доставка 
на природен газ за България и да се постигне реална диверсификация на доставките. Данните за 
2021 година показват, че такава няма - 88% от доставените количества в България идват от Русия, а 
Азербайджан е доставил само 7%. По думите му, планът включва доставка през алтернативните 
трасета, което дори би могло да доведе до спадане цената на газа. Азерският газ е до четири-пет 
пъти по-евтин от този на „Газпром“, казва депутатът, според когото, ако беше вече изградено това 
трасе и имахме възможност да заменим по всяко време доставките от „Газпром“ с азерски газ, 
колко рязко щеше да падне цената у нас. Той е категоричен, че политиката на навеждане на глава, 
когато големият наш брат ни натисне, е приключила. 

Следващите събеседници в предаването са Слави Василев и Димитър Ганев – политолози. 
В хода на разговор за трусовете в коалицията става дума за проблема с газа. Слави Василев 
опровергава Венко Сабрутев с думите, че договорът с Азербайджан е дългосрочен и в него е 
разписан таван от 1 млрд. куб. метра, така че няма как да се вземе повече газ оттам. 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 
 Каш „Спирането на газа“. Следват обобщаващи репортажи по темата. В рамките на 
репортаж „Арбитражно дело или предоговаряне“ са потърсени становищата на юристи (синхрони): 
1. Адвокат Ивайло Дерменджиев - доктор по международно частно право и международен 

арбитраж: „Всяка от двете държави може да се позове на собствен форсмажор - както Русия 
може да се позове в промени на вътрешното законодателство, в което е забранила 
разплащане във всичко, освен в рубли, така и ние можем да се позовем на база на санкциите, 
които са наложени от ЕК и които нас ни задължават да не извършваме плащания в рубли. 
Така че и двете страни имат своите основания да изпълнят или да не изпълнят договора. 

2. Доц. д-р Иван Стойнев преподавател по право на ЕС в СУ: „Прилагането едностранно от 
„Газпром“ на тези условия по договора, без съгласието на другата страна, превръща 
руската компания в неизправната страна. България не отказва да получи съответните 
количества газ, отказът да бъде доставен той идва именно от „Газпром“ 

3. Доц. д-р Васил Пандов - преподавател по международно частно право в СУ: „Практиката 
сочи, че подобни арбитражни дела се водят в Стокхолм или в ЕС. От такива дела между 
Украйна и Русия, Украйна в много случаи е печелила. 

 
ХОРИЗОНТ 
Предаване „Преди всички“ 

На 28.04.2022 г.  в предаването „Преди всички“ водещата Веселина Миланова  при преглед 
на печата в 06:16 ч. посочва, че газовата тема е фаворит по страниците на печата, като цитира 
материали, публикувани във в. „24 часа“, в. „Труд“,  в. „Дума“. 

В предаването „Преди всички“ в  07:24 ч. водещата информира, че министрите Асен Василев 
и Александър Николов са в Брюксел, за да договорят действия, които, по думите на премиера Кирил 
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Петков, вече са планирани. Предния ден премиерът е обявил, че очаква още отговор от страна на 
ЕС за спрените доставки и е получил изрично уверение от председателя на ЕК Урсула фон дер 
Лайен. 

Разговор със Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. В 
студиото е енергийният репортер на  ХОРИЗОНТ  Юлиана Корнажева. Славчо Нейков коментира 
темата за посещението на двамата министри в  Брюксел. Говори се за план, но не се знае какво той 
предвижда. Има притеснения и в бизнеса. Става дума за преговори, за търговски отношения. 

Водещата информира, че в Севлиево 27 предприятия са на природен газ и съставляват 
основният дял в потреблението в общината. Според Минка Андреева, преминаването на 
електричество не е рентабилно и изисква време и средства и затова разчита на бързо и разумно 
решение. 

Разговор на Юлиана Корнажева с Кирил Темелков, зам.-председател на Българската 
газова асоциация и бивш шеф на „Булгартрансгаз“, за спрения газ, за възможността да се осигурят 
добри условия на бизнеса - търговците са най-добрите в логистиката, за да помогнат за решаване 
на проблема. Според Темелков, има конкурентен пазар, който да се развива. Кирил Темелков 
коментира, че ако няма друга криза, цените биха се запазили такива,  каквито са те сега на високите 
нива. 

На пряката линия - Явор Сидеров, политолог, който коментира какво означава спирането 
на газа, вижда се еманципацията на правителството.  
Предаване „Нещо повече“       

На 28.04.2022 г. в предаването „Нещо повече“  в 16:13 ч. водещата припомня думи, изказани 
предния ден от вицепремиера Асен Василев, че се е работило по този сценарий от месец февруари, 
че вече има резервирани количества втечнен газ, че предишното управление по никакъв начин не 
е работило за диверсификация, а позицията на Румен Радев за оръжието за Украйна е позорна. По 
думите на водещата, словесната престрелка продължава от Испания, където е президентът Румен 
Радев, и от Украйна, където е премиерът Кирил Петков. 

Разговор по телефона с  проф. Тодор Галъмов, преподавател във Великотърновския 
университет, за възможността да има тематични мнозинства  по темите за  енергийната криза и 
войната в Украйна, възможно е да има известно преформатиране на парламентарното 
пространство. Има сериозна разграничителна линия между БСП и останалите партньори. Допуска 
тематични мнозинства, но не смята, че ще е нещо трайно в политическия живот. Напрежението 
между ПП и ГЕРБ си стои. Проф. Галъмов коментира вътрешно-политически теми. Той посочва, че 
Европа частично ще действа солидарно по отношение на газа, като акцентира върху думите на 
Урсула фон дер Лайен, че ще има европейски отговор на всичко това, но Унгария има своя позиция, 
има нюанси в позицията на Германия. Според проф. Галъмов като цяло Европа ще бъде солидарна, 
но дали ще бъде 100%, не може да гарантира. Проф. Галъмов се надява да няма нови железни 
завеси и България да дръпне по всички линии. 

В 16:34 ч. водещата съобщава, че от предния ден новина номер едно е, че България и Полша 
са страните в Европа, на които Русия е спряла подаването на газ. Причината „Газпром“  да спре 
доставките е искането за плащането в рубли. Това българското правителство предния ден е нарекло 
шантаж. 

Разговор по телефона с Калоян Стайков, експерт, главен икономист в Института  за 
енергиен мениджмънт, за спирането на доставките на газ, че Русия не е надежден партньор. 
Според Калоян Стайков, рано е да се говори за енергийна криза, но са необходими бързи стъпки за 
диверсификация и намиране на алтернативни източници. Този процес не е лесен. Липсва 
конкретика. Правителството не казва какво може да очаква бизнесът. Решението за замразяването 
на цените ще прехвърли всичко върху „Булгаргаз“. Според Стайков, има много варианти, които са 
алтернативни, но зависи какво е направило правителството до момента, няма яснота. Важно е какво 
е готова да заплати Европа. Необходимо е да намалее зависимостта на България от един доставчик. 

Разговор по телефона с Васко Начев, експерт, за  формулата за доставки на газ и 
необходимостта да има максимално повече различни доставчици.  Очакванията му са, че до 
седмица - две руският газ ще потече отново към България. Според Начев, Европа трябва да действа 
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единно, защото Европа, ако иска да ползва същите количества газ, не може без руски газ. Васко 
Начев смята, че коментарите за скок на цените са спекулативни. Според него, в Брюксел няма да 
има яснота за конкретни действия. Васко Начев коментира, че е необходима политическа воля - 
връзка с Румъния, и добър мениджмънт на „Булгаргаз“ за решаване на проблема. 

Разговор по телефона с Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, за войната в 
Украйна, военната помощ за Украйна. От предния ден към различните поводи за напрежение се е 
прибавило и решението за спиране на доставките на газ за България и тук различията и 
напреженията са на много по-широка основа, обхващат и различни институции, и политически 
среди, и експертна общност, и бизнес, а разделението в обществото, според Найденов, ще повтори 
разделението по въпроса за войната и оценката за Русия като агресор. Найденов не намира отговор 
на въпроса каква е позицията на ЕК относно предложената от Русия схема за плащане през две 
сметки. Имало е мнение от 21 април, че това не противоречи на санкционния режим, а предния ден 
се чуло от председателя на ЕК коренно обратното становище, че противоречи, има ли страни от ЕС, 
които вече са дали съгласие да плащат по този начин и как всичко това се връзва с намерението за 
единен и координиран отговор на ЕС. Показателно в това отношение  е какво ще е отношението на 
Германия и каква ще е цената на алтернативните доставки. 

В 17:22 ч. водещата съобщава, че вицепремиерът Корнелия Нинова и бизнесът са поискали 
замразяването на цените на природния газ и възобновяване на преговорите с „Газпром“. Била е 
обсъдена и схема за компенсация на цените на тока, която е самофинансираща се и няма да засегне 
бюджета, обявили работодателите след срещата с Нинова. Репортаж на Наталия Ганчовска - 
вицепремиерът Корнелия Нинова е застанала зад бизнеса в настояването му правителството да 
възстанови разговорите с „Газпром“ и доставките на природен газ по съществуващия договор. 
Докато това се случи, да се сложи таван на цените или да се замразят такива, каквито са по договора 
към момента, а оскъпяването, което ще дойде по алтернативните доставки, да се поеме от 
държавата. Включено е изказване на министър Нинова за необходимостта да се приеме спешно 
закона, с който се налага допълнително облагане върху свръхпечалбите на енергийните дружества, 
да се продължат компенсациите за ток, които е имало досега  за бизнеса до 300 лв. за мегаватчас 
до времето, когато се решат дългосрочно проблемите с нови договори, двустранни, дългосрочни. 
Корнелия Нинова коментира темата за военната помощ на Украйна. Репортерът обобщава, че в 
засегнатите сектори от спирането на природния газ работят повече от 25000 предприятия с 
произведена продукция за 41,5 млрд.лв. - най-много са те в сферата на химическата промишленост, 
енергетиката, металургията и строителството. Затова работодателите са настояли за схема- 
компенсация, вкл. на електроенергията, която, според тях, е по-лесният проблем за разрешаване и 
няма да струва нищо на бюджета. Включено е изказване на Васил Велев от АИК, за компенсации за 
тока. По думите на Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците, няма как да няма инфлация, спешно трябва да се вземат мерки, а протестите са 
крайна мярка и се надява да не се стигне до тях. 

В разговор по телефона адвокат Петър Славов, бивш депутат от Реформаторския блок, 
коментира темата за митинг в подкрепа на Украйна и за военната помощ за Украйна. По темата за 
спрените доставки на руския газ за България Петър Славов подчертава, че не може да се има 
доверие на режима в Русия, но може да се окаже, че Кремъл си е направил криво сметката, особено 
ако се потвърдят обещанията на управляващото мнозинство, че наистина държавата и властта се е 
подготвяла за подобен сценарий и ние имаме алтернативни доставки, защото се знае от колко 
години се говори това, че няма диверсификация, че сме зависими от един източник, което е 
сериозен проблем. Сега за пореден път се вижда и ако се окаже, че наистина този път сме се 
подготвили, може бързо да реагираме и да пренасочим доставките да се реши проблема трайно, 
вкл. като тръгне този интерконектор с Гърция, веднъж завинаги да скъсаме с тези зависимости и да 
имаме една независима енергийна политика. 
Вечерен осведомителен бюлетин на БНР в 18:00 ч . с водещ  Деян Йотов 
              Представената информация по темата за решенията, свързани с  разрешаване на ситуацията 
по повод спрените доставки на руски природен газ за България,  не е първа новина във Вечерния 
осведомителен бюлетин. 
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До две седмици в България ще заработи Регионален координационен център, който ще 
управлява функционирането на електрическата и газовата инфраструктура за Югоизточна Европа. 
Това е станало ясно след срещите на вицепремиера Асен Василев и министъра на енергетиката 
Александър Николов в Брюксел. Вицепремиерът Василев е обявил, че няма да има недостиг на газ 
заради спрените доставки от „Газпром“, както и че новите доставки може да се окажат дори по-
изгодни. 
            Пряко от Брюксел-кореспондентът на БНР Ангелина Пискова с информация за проведена 
среща на министрите с Първия изпълнителен зам.-председател на Комисията Франс Тимерманс, 
както и с представители от кабинета на председателката Урсула фон дер Лайен и  на Европейския 
съвет Шарл Мишел. Включено е изказване на Василев, че няма никакъв проблем за следващата 
зима.  България  не само може да достави над 3 млрд. кубика, които са необходими на страната, но 
може да достави едни допълнителни 17 до 20 млрд. кубика към Европа и региона извън това, което 
е необходимо на България и точно по тази причина в България се ситуира Регионалният 
координационен  център, който да организира всички тези доставки, покупката на този газ и 
употребата по най-добрия начин на системните връзки на всички държави. Ангелина Пискова 
съобщава, че премиерът е казал,  че България няма да открива сметка в рубли. Страната ни е 
потърсила правна помощ за арбитраж от ЕК, която ще използва, ако се наложи. Вицепремиерът е 
припомнил, че в момента втечнен газ пристига на терминала на гръцкия о-в Ревитуса, също така 
получаваме и допълнителни количества от Гърция. На въпрос на  ХОРИЗОНТ  възможно ли този 
проблем да предизвика допълнително напрежение на управляващата коалиция, Василев е 
отговорил, че решението, което е взето, е най-доброто решение за България и за българския бизнес, 
както и за всички български граждани. Ангелина Пискова посочва думите на Василев, че в средата 
на май се очаква да бъде взето решение за общоевропейските поръчки на синьо гориво. 
              В София вицепремиерът Корнелия Нинова и работодателски организации са се обявили за 
замразяване на цените на природния газ и преговори с „Газпром“. На работна среща при Нинова е 
съгласувана схема за компенсация за цената на тока, която няма да засегне бюджета, са обявили 
работодателски организации. Репортаж на Наталия Ганчовска за позицията на вицепремиера 
Нинова правителството да възстанови разговорите с „Газпром“. Включено е изказване на Нинова 
за замразяване на цените. Репортерът обобщава, че в засегнатите сектори от спирането на 
природния газ работят повече от 25000 предприятия с произведена продукция за 41,5 млрд.лв. 
Работодателите са настояли за компенсация на цената на тока. Включено е изказване на Васил 
Велев от АИК, за компенсации за тока. По думите на Кирил Домусчиев, председател на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците, няма как да няма инфлация, а протестите са 
крайна мярка и се надява да не се стигне до тях. 
               Президентът Румен Радев настоява правителството да не забравя най-бедните, докато 
решава проблема с  газовите доставки за страната ни. Репортаж на специалния пратеник Мира 
Стефанова.  Включено е  изказване на президента Радев, който е в Мадрид, за необходимостта 
правителството на намери решения и да мисли за тези, които не могат да си плащат. 
                В началото на идната седмица ще има извънредно заседание на министрите на 
енергетиката на страните-членки на ЕС заради спирането на руския газ за Полша и за България, е 
станало ясно след пресконференция на германския канцлер Олаф Шолц и японския премиер Фумио 
Кишида в Токио. Шолц е допуснал, че доставките на руски газ могат да спрат и за Германия. 
Репортаж на Георги Налбантов-по време на посещението си в Токио германския канцлер Олаф 
Шолц е заявил, че страната му трябва да се подготви за възможно спиране на доставките на руски 
газ. Включено е изказване на Шолц. От руската компания „Газпром“ твърдят, че Полша все още 
купува руски газ, но от Германия. Съобщението на „Газпром“ за агенция „Ройтерс“ гласи, че Полша 
закупува необходимите си количества по реверсивните си връзки с Германия и така се снабдява с 
газ от газопровода „Ямал-Европа“. Според руската страна, дневните количества са 30 
млн.куб.метра. Същевременно гръцкият министър на енергетиката е заявил, че страната е готова 
да заплати за руския газ следващия месец по начин, който няма да наруши европейските санкции 
и ще гарантира енергийната сигурност на страната. От думите на Костас Скрекас става ясно, че 
начинът е предложен от „Газпром“. 
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                Репортаж на Лилия Димитрова. Европа трябва да осъзнае, че не бива да има търговски 
зависимости от Русия, за да гарантира стабилността на европейските пазари, заявил украинският 
президент Володимир Зеленски. Според него, Москва се опитва да провокира световна ценова 
криза и хаос. Включено е изказване на Зеленски, че решението на Русия да спре газовите доставки 
за Полша и България е още един аргумент, че никой в Европа не може да се надява да запази 
каквото и да е нормално икономическо сътрудничество с Русия. Тя разглежда не само газа, а всички 
видове търговия като оръжие.  
                Материали по темата за спрените доставки на руски природен газ за България присъстват 
в емисиите новини в 06:00 ч., в 06:30 ч., в Сутрешния осведомителен бюлетин в 07:00 ч., в 09:00 ч., 
в 16:00 ч., в 16:30 ч., в 17:30 ч. Акценти в емисиите новини - заявление на министър-председателя 
Кирил Петков, че България няма да се поддаде на рекет да плаща за природния газ в рубли и че 
няма да се намаляват доставките към потребителите, съвместна пресконференция на премиера 
Кирил Петков и на вицепремиера Асен Василев, по време на която е заявена позицията, че въпреки 
спряното от „Газпром“  подаване на газ за България, страната ни няма проблем с доставките, няма 
проблем и със съществуващите трасета за пренос на газа, позициите на Урсула фон дер Лайен, на 
говорителя на Kремъл Дмитрий Песков, предложената помощ от Гърция на България, отпътуването 
на вицепремиера Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов за Брюксел за 
обсъждане с представители на ЕК изпълнението на предначертаните вече стъпки  на България, след 
като „Газпром експорт“ е спрял доставката на газ към България и Полша, работата на 
„Топлофикация София“ и на обществения автотранспорт в София при недостиг на природен газ, 
предложението на БСП цената на синьото гориво да бъде замразена с решение на парламента. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  
 

Предаването започва с темата за сценариите за България след спирането на руския газ. 
Излъчено е телефонно интервю с Дмитрий Песков говорител на Кремъл, който опровергава тезата, 
че спирането на доставките на газа са „изнудване“.  

Темата е представена на фона на видеостената зад водещите с крол „Спряно кранче“. 
Представени са различни позиции на президент, управляващи и опозиция. Излъчени са кадри от 
пресконференцията на ПП с думите на Асен Василев, че България няма да се поддаде на изнудване 
от страна на агресора. След това са излъчени и думите на президента Румен Радев, който задава 
въпроса „чии интереси обслужва правителството“. Излъчено е и изказването на Бойко Борисов 
(лидер на ГЕРБ), че „българите са избрали в най-тежкото време най-некомпетентните хора“.  

Обявената тема за дискусия в предаването е със заглавие „Газов удар за индустрията“. 
След 07:30 ч. участници са: Трайчо Трайков (бивш мин. на икономиката и енергетиката); Виктор 
Минчев (асоциация „Свободен енергиен пазар“); Калоян Стайков (Институт за енергиен 
мениджмънт) и Боян Рашев (енергиен експерт). Обсъдени са евентуалните  сценарии след 
спрените доставки и икономическите последици за България. Направен е анализ на различните 
хипотези по въпроса откъде страната ни ще взима газ. Общото мнение на експертите е, че няма 
достатъчно информация нито относно спирането на захранването с газ, нито за алтернативите пред 
държавата.  

07:40 По време на дискусията е включен репортаж НА ЖИВО от Ст. Загора и е поставен 
въпросът за затрудненията към отделните фирми в икономиката на страната. 

Освен експерти по темата говорят и представители на управляващите и опозицията: 
След 08:00 часа  гост в студиото е Делян Добрев (ГЕРБ и бивш министър на енергетиката) с когото е 
обсъден въпросът за „Балкански поток“ и защо България не е успяла да намали зависимостта си от 
руския газ и вноса на азерски газ.  Николай Ангов от ПП и член на комисията по енергетика, говори 
как властта ще излезе от кризата; какви са алтернативите и рисковете за страната ни; за 
напрежението в коалицията и отношенията с президента. Става ясно, че България има подсигурени 
доставки. Изказана е позицията, че драстично увеличение на цените няма да има. 
„Пресечна точка“ 
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Участниците в дискусията са Пепи Димитрова (ПР-експерт), Мартин Захариев (дигитален 
предприемач) и  Калин Сърменов (актьор). След 16:45 часа е коментирана темата за спирането на 
руския газ с излъчен обзор на изказаните мнения на експерти в сутрешния блок „Здравей, 
България“. И продължава с дискусия за международния отзвук, като се поставя въпросът доколко 
Европа е единна в желанието си за разрешаване на кризата.  
Централна емисия Новините на НОВА 

Темата заема по-голямата част от новинарската емисия. Анонсирана е като първа новина 
със заглавие „Задочен сблъсък президент-парламент заради спрения газ“. 

Първият репортаж е НА ЖИВО от Министерски съвет с обобщение на позициите на 
правителството, парламента и работодателите. Излъчени са изказванията на премиера Кирил 
Петков, на вицепремиера Корнелия Нинова, на Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, на Борислав Сандов 
от ДБ, както и част от интервю с Асен Василев, министъра на  енергетика Александър Николов. 
На видео стена в студиото е излъчена Руската схема за плащане на газа, качена от Руското посолство 
в София. Отделно е излъчено и официалното обяснение на руския посланик Елеонора 
Митрофанова. 

В поредица от репортажи са показани: посещението на президента в Испания, който се 
обявява да се търсят решения изгодни за бизнеса; извънредното заседание в Столичния общински 
съвет между „Топлофикация София“ и „Столичния автотранспорт“; включване НА ЖИВО от Ст. 
Загора, като е поставен въпросът за затрудненията към отделните фирми в икономиката на 
страната; част от официалното изказване на министъра на околната среда и водите Борислав 
Сандов, който разглежда кризата като стимул за страната за декарбонизация и намиране на 
алтернативни решения в сектор на ВЕИ. 
 
БТВ 
„Тази сутрин“ с водещ Златимир Йочев – 06 – 9.30 ч. 

Предаването започва с темата за спрения газ с обобщение от предния ден на излъченото в 
програмата – изказвания на Румен Радев, Бойко Борисов, Асен Василев, Кирил Петков, Атанас 
Атанасов, Кирил Темелков, Васил Велев, Костадин Костадинов. Представена е и анкета със 
зрителите на БТВ, в която над 70 процента изразяват мнение, че спирането на газа води до риск за 
България. 

Гост Валентин Терзийски, член на Надзорния съвет на „Топлофикация София“. Засега няма 
опасност от режим на топлата вода. Ако се наложи ще се спре производството на електроенергия и 
ще се премине само към подгряване на водата. 

Пряко включване на Константин Стаменов, председател на Федерацията на големите 
енергийни консуматори – няма запаси, възможни са технологични аварии. Важни са регулираните 
доставки на възможно най-ниска цена, иначе предстоят фалити. 

Гостува Ивайло Мирчев /депутат ДБ/. Осигурени са доставки. Цената няма да бъде много по-
различна. Правим опити за истинска диверсификация. 

Гостува Теменужка Петкова/ГЕРБ, бивш енергиен министър/: Свършихме много работа по 
диверсификацията, за да може да се внася от Гърция и Турция. Правителството се провали в 
енергетиката. Газът ще поскъпне поне с 30%. 

Гостува Валентин Табутов /“Продължаваме промяната“/: Ще има доставки от САЩ. Ще 
облекчим дейността на фотоволтаичните централи. Ще осигурим газ и от съседите. 
Новини в 12 ч.  

Кореспонденция на Десислава Минчева от Брюксел за посещението на вицепремиера Асен 
Василев и Александър Николов/министър на енергетиката/.  Брюксел следи случващото се и ще 
съдейства. Повторение на най-важното от сутрешното предаване – моменти от казаното от 
Теменужка Петкова, Ивайло Мирчев, Константин Табутов, Валентин Терзийски. 

Изказване на украинския президент Зеленски – спирането на газа за Полша и България 
означава, че на Русия за нищо не може да се разчита. 

Брифинг на Асен Василев и Александър Николов след завръщането им от Брюксел: В България 
се ситуира регионален център, който ще управлява общата употреба на газовата и електрическата 
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инфраструктура на страните от Югоизточна Европа. Поискана е правна помощ от Брюксел по 
договора с Газпром. Ако има основания, ще съдим Газпром. 
Новини в 19 ч. 

Повторение от изявленията на Асен Василев, Теменужка Петкова. 
Румен Радев от Испания – Проблемът така трябва да се реши, че цената на газа да е възможно 
най-ниска. 
Корнелия Нинова на среща с бизнеса: Да се сложи таван на цената на газа, разликата да се 
поеме от държавата. 
Добри Мичев /Българска стопанска камара/:  Ако не се сложи таван ще продължим да 
използваме руски газ, предоставян от търговци и посредници. 
Пламен Павлов – търговец на газ:  Булгаргаз трябва да се конкурира с други търговци.   
Васко Начев /експерт/ : Пазарът е един – важното е цената да е добра, да я осигури, който може. 
Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет: Може да се намалят автобусите 
в София наполовина. 

Новини в 23 ч 
  Повторение на изявленията на Румен Радев, Асен Василев, Зеленски. 

Американският президент Джо Байдън: САЩ ще предоставим продажби към България. Ще 
помогнем на София и Варшава.    

 
BULGARIA ON AIR  
„България сутрин“ 

Водеща тема в сутрешния блок „България сутрин“ е спирането на руския газ за България. 

Първа новина в емисиите в 7:00 ч., 7:30 ч. и в 08:00 ч. е предстоящото посещение на Асен Василев, 

министър на финансите и Александър Николов, министър на икономиката в  Брюксел, заради 

спрените доставки на газ. В своя позиция Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската 

комисия заявява, че в дългосрочен план ще се търсят нови доставчици, предимно на втечнен газ и 

ще се работи за бързо преминаване към възобновяеми енергийни източници. ЕК ще гарантира, че 

решението на Газпром ще има най-малко въздействие върху европейските потребители. Водещата 

на новините съобщава позицията на Володимир Зеленски, президент на Украйна, според който 

всички в Европа трябва да признаят, че не бива да има енергийна зависимост от Русия. Той смята, 

че Русия иска да създаде световна ценова криза и цели да започне хаос на всички световни пазари.  

Гост в предаването е гл. ас. д-р Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска 

камара. Анализира кои бизнеси се пряко зависими от липсата на газ. Ще се увеличат разходите на 

бизнеса, защото се очаква оскъпяване на доставките. Замяна с алтернативни източници. 

Строителството също ще е косвено засегнато. Това ще доведе до повишаване  на инфлацията. 

България за 5 години може да намали зависимостта си от руски газ до 2/3. Диверсификацията на 

източниците ще намали цената на газа. 

В рамките на предаването е излъчено интервю със Станимир Родев, търговец на торове. Цените на  

азотните торове са се увеличили 4 пъти. Стопаните вече ограничават използването на торове, около 

50%. 

Следва на живо от Прага интервю с Андрей Ковачев, евродепутат. Коментира, че отговорът 

на ЕС трябва да е единен. Русия използва газта за натиск. Газохранилището в Чирен е 18% 

запълнено. България не е подготвена. Отговорът на Европа ще бъде единен, че няма да се плаща в 

рубли. Някои държави са се съгласили да плащат в рубли. Обясни, че страните плащат в евро, но в 

специални сметки се превалутират в рубли. Работи се за още по стриктни санкции. Австрия доставя 

газ от Русия, но магистралните газопроводи минават през Украйна. Те не са засегнати и 

продължават да функционират. Следва разговор в студиото с Еленко Божков, енергиен експерт и 

член на стратегическия съвет при президента отново  по темата за алтернативите пред България 

след спиране на природния газ. Той е категоричен, че Чирен не трябва да се пипа. Според него 
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енергийният министър не си върши работата. Допуснато е черпането от хранилището. От къде може 

да постъпи газ в България? Има и частни фирми, които са готови да плащат в рубли. Те имат 

директно сключени договори с Газпром. Критикува правителството. Посочва как може да се доставя 

газ от Русия, чрез частни фирми или от страните, които продължават да плащат в еврови сметки в 

Газпром банк, които да се превалутират в рубли. В България няма енергийна дипломация. 

Възможности има, но действията на правителството не са в правилна посока. 

НОВИНИ 

В централната новинарска емисия, като втора новина е газовата криза. Включване на живо 

от президенството Виктор Дремсизов, журналист обобщава и очертава обхвата на газовата криза и 

последиците за българската икономика. Нинова и бизнесът искат възстановяване на доставките на 

газ. Бизнесът иска таван на цените на природния газ. Следват кадри от леярна и глас зад кадър 

разказва, че леярната ще спре работа, тъй като изцяло е зависима от газа. Кратко интервю със 

Славин Янакив, изпълнитлен директор на завод за чугунени отливки. За тази леярна и за други 

машиностроителни заводи друга алтернатива на природния газ няма и те ще спрат работа. 

Изявление на Корнелия Нинова, вицепремиер и министър на икономиката на среща с бизнеса за 

мерките които ще предприеме правителството за подпомагане на бизнеса след спиране на 

доставките на руски газ. Държавата да поеме разликата в цената от скъпото алтернативно гориво. 

Тези мерки са за овладяване на инфлацията. Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, Васил Велев, 

председател на УС на АИКБ. Нинова иска възобновяване на доставките на руски газ и замразяване 

на цените до тогава. Представителите на бизнеса отхвърлят идеята до се купува газ от посредници, 

а не директно от доставчика. Следва репортаж от друг репортер по въпроса ще останат ли софиянци 

без топлина и топла вода през зимата, както и ще поскъпне ли градския транспорт. Мнение на 

гражданин, който смята, че криза с топлата вода няма да има. Има бойлер и ще го ползва. Друга 

жена, гражданка каза, че има притеснения и че водата вече е по-хладка. Топлофикация уведомява 

потребителите си, че проблеми с подаването на топла вода няма да има до края на месец май, каза 

Александър Александров, изпълнителен директор на Топлофикация София. Георги Георгиев, 

председател на СОС - ще се закупи допълнително мазут. Слав Монов, директор на Столичен 

автотранспорт – ще работи на празнично разписание от 1 юни. 

„Денят ON AIR" 

  Предаването „Денят ON AIR" е посветено на газа. Темата – „Какво ще е бъдещето на 

топлофикация и на градския транспорт.“ В студиото коментират Георги Георгиев, председател 

на Столичния общински съвет. Запасите от газ в София. С какво разполага градският транспорт. 

Дружеството поддържа резервни количества мазут. Във втората част на предаването гости са 

енергийните експерти Васко Начев и Явор Куюмджиев. Какво следва за България след спирането 

на синьото гориво. Енергетиката е поставена пред голямо изпитание. 

 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 
Новини  

На 28 април кризата със спрените доставки на газ от Русия отново е водеща тема на 
новинарските емисии. Излъчва се позиция на вицепремиера и министър на икономиката Корнелия 
Нинова след проведена среща с работодателските организации с искане за възстановяване на 
преговори с Газпром и замразяване на цените на газа. В една от емисиите в наблюдавания обхват 
се предоставя информация за реакциите на други европейски държави и техните действия при така 
създалата се сложна енергийна криза. Предоставя се информация и за текущото състояние и 
бъдещи евентуални действия по отношение на  градския транспорт в София и перспективите пред 
Топлофикация – София за предстоящия отоплителен сезон. 
Денят на Дарик  

В предаването Денят на Дарик се обобщават новините от изминалия ден, като се 
представят и позициите на работодателските организации: на Асоциацията на индустриалния 
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капитал и изказаното от председателя на Асоциацията  В. Велев мнение за очакваните високи цени 
на природния газ и за кого ще бъде изгодно това; на председателя на Българската стопанска камара 
Д. Митрев с въпрос към правителството кой ще плати разликата на комисионерите, и на 
председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците К. Домусчиев за бизнеса, 
който няма яснота какво да прави при така създалата се ситуация по отношение на доставки и цени 
на природния газ.  

  
29 април 2022 г. 

 
БНТ1 
„Денят започва“ 

Наред с повторението на репортажите по темата от вчерашния ден, е излъчен и материал с 
изявление на вицепрезидента Илияна Йотова, в който тя говори за наличието на разнопосочни 
сигнали: единият вицепремиер е за таван на цените и предоговаряне с „Газпром“, другият е против 
всякакви преговори. Йотова изразява надежда, че правителството ще има единна политика по 
казуса. 

В предаването е излъчено и интервю по скайп с проф. Андреас Голдхау - енергиен експерт, 
университет Ерфурт. По думите му, след като руснаците са поискали Европа да плаща газа с рубли, 
Европа правилно е отказала. Той вижда спирането на газа за България и Полша като ясен сигнал от 
Русия. България една от най-слабите страни, а е ангажирана с помощ срещу инвазията в Украйна. В 
Германия вече се усещат новите цени на газа и дебатът там е дали  изцяло да спрат руския газ. 
Според професора, вече приключва времето на газа и фосилните горива. Нисковъглеродната 
енергия е най-добрата застраховка за Европа, казва той. 
 Поредният експерт в предаването е Пламен Павлов – председател на Българската газова 
асоциация. Той твърди, че заради бившето ръководство на „Булгаргаз“, което е сменило формулата 
за изчисляване цената на газа, България е станала страната с най-скъпия газ в Европа след Полша. 
В момента България получава газ за 814 долара за 1000 куб. метра.  Според Павлов, в съседните ни 
страни, които всичките страни са зависими от руския газ, цената е много по-ниска от нашата. Новите 
управляващи е трябвало да предприемат стъпки веднага да се промени към по-благоприятна 
ценовата формула, за да се помогне на българската икономика. Притеснително е, че те са приели 
тези високи цени за нормални и казват, че няма да се повиши повече цената на газа, твърди Павлов 
и допълва, че въпросът е не тя да не се повишава, а да се снижава. Ние сме страната, първа по 
тръбата на „Газпром“, а се отказваме от тях и ще разчитаме на някакъв Координационен център да 
ни намери газ, казва той и подчертава, че управляващите  нямат идея какво да правят. По думите 
му, не е вярно, че можем да транзитираме 20 млрд. газ куб. метра газ, както твърди Асен Василев, 
защото мрежата ни няма такава проводимост. Павлов посочва, че има информация за 11 държави 
от ЕС, които вече са разкрили сметки в рубли и се пита защо ние не сме.  
 Гост в студиото: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет (СОС), темата 
е „Как ще работи Топлофикация – София без руски газ“.  Централата не е преминала мазут, казва 
Георгиев. Според него една трета от природния газ България се потребява от столичната 
„Топлофикация“. Получили са уверения от „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“, че има количества за още 
един месец работа, за да не остане София без топла вода. От СОС обаче искат не уверения, а точни 
разчети, за да са сигурни. Най-лошият вариант е от първи юни „Топлофикация“ да започне да работи 
на мазут, което е крайно нежелателно, защото означава замърсяване. На  въпроса може ли цената 
за месец да стане 1000 лв. на апартамент, както прогнозира Делян Добрев от ГЕРБ, Георгиев не 
отговаря директно, а посочва, че дружеството е в регулаторен капан, защото в момента купува газа 
на 142 лв., а одобрената цена от КЕВР е 47 лв., като от разликата чистата щета за дружеството е 337 
милиона лева от октомври за днес. 
„По света и у нас“, 18:00 ч. 

Репортаж от заседание на КЕВР „С колко ще поскъпне синьото гориво“. Става ясно, че 
„Булгаргаз“ не е готов с новите разчети с колко ще се промени  цената на газа през май заради 
внезапното решение на Кремъл да спре доставките за България, но простите сметки показват, че 
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съобразно борсовите цени се очаква около 35% поскъпване. Според Людмил Йотов - изпълнителен 
директор на „Булгаргаз“, работи се по осигуряване на алтернативен внос. Проведени са разговори 
и на база получени оферти са класиран избрани доставчици, като в момента тече подписване на 
договорите. По думите на председателя на КЕВР Станислав Тодоров цените у нас ще се изравнят с 
тези в Европа, защото вече не можем да разчитаме на дългосрочните доставки от „Газпром“ и 
трябва да ги заменим с количества от алтернативни доставчиците, а те идват на пазарни цени.  

От следващия репортаж разбираме, че САЩ предлагат варианти за Европа и как да се 
помогне на Полша и България. Президентът Джо Байдън е заявил, че няма да позволи 
европейските страни да бъдат изнудвани заради енергийните си нужди. За да се намали 
зависимостта им от руски газ, американски компании са изразили готовност за компенсиране на 
партньорите с втечнен газ от САЩ. 
„Още от деня“ 
 Участва Борислав Гуцанов – народен представител от БСП за България. След темата за 
войната в Украйна е засегнат и въпросът за газовата криза. Гуцанов обвинява Бойко Борисов за 
недостатъчното нагнетяване и разширяване на капацитета на хранилището в Чирен и за 
затопяването и унищожаване на естественото хранилище в Галата. Той смята, че заради лошото 
управление нямаме резерв от около 3 млрд. куб. метра газ. До голяма степен енергийната криза, 
която сегашното коалиционно управление е заварило, се дължи, според него, на управлението на 
ГЕРБ. От БСП искат да се сложи таван на цената на газа, каквато е в момента, а повишението да го 
поеме държавата, докато не се стабилизира цялата обстановка. Необходимо е да имаме подписан 
договор, за да имаме сигурност за икономиката, твърди социалистът и добавя, че трябва да сме 
реалисти - няма достатъчно капацитет на тръбите, да получим нужни ни газ от Азербайджан. 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 
 Каш „Спрените доставки“. След репортажите, които обобщават темата от деня е излъчен и 
обектът „Как ще се отрази спирането на газа на топлофикациите“. Синхрон на Кремен Георгиев - 
председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Цените на топлофикациите са 
определени при 50 лв. за мегаватчас, която е вече е в далечното минало. За целия период 
загубите ни са за десетки милиони левове. Синхрон на Стоян Берберов – производител с 
оранжерии: „При нас кризата ще рефлектира главно върху цената на торовете. С 
галопирането на цените нагоре себестойността на нашата продукция става огромна, не 
виждам в кой ще купува краставици на 10 лв. и домати на 15 лв. 
 В емисията е включен репортаж за посещението на премиера Кирил Петков в Румъния. 
Според него имаме инфраструктура, която досега не сме оптимизирали напълно – разполагаме с 
тръба от Румъния през България към Турция, която сега може да работи в обратна посока и ние да 
купуваме газ, като възможен източник е Азербайджан. И още – Петков е уверен, че физическото 
завършване на интерконекторната връзка между Гърция и България ще бъде през юни. 
 И още един репортаж на темата за синьото гориво – на брифинг Бойко Борисов – 
председател на ГЕРБ твърди, че управляващите са извършили злоупотреби през фирма, в която е 
работил сегашния шеф на „Булгаргаз“ и задава въпроса защо са допуснали хранилището в Чирен да 
остане пълно едва 20%. Според него, сега имаме редкия шанс да се откачим от „Газпром“ и руския 
газ и ако от правителството не правят далавери, имат пълната им (на ГЕРБ) подкрепа, но трябва да 
махнат посредниците. 
„Панорама“ 
 В предаването участва Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на 
правителството, която по темата за газа заявява че Русия е бивша световна сила, която иска да 
разчертава зони на влияние, едностранно спира договори и всява разделение в ЕС. След издаване 
на указа на Путин първите две държави, които е трябвало да заплатят, са били Полша и България. 
Поради това, че ние не сме искали да се подчиним на този шантаж от страна на руското 
правителство и да плащаме в чужда валута при неясен превалутиращ курс, който най-вероятно 
вреди на България и Полша, затова и доставките за нас са били прекъснати, твърди Бориславова.  
Истинският отговор на въпроса защо Путин ни е спрял газа, според нея обаче е, че той иска да внесе 
разделение както между европейските държави, така и на национално ниво в българското 
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общество. На въпроса на водещия Бойко Василев какво ще прави България сега, Бориславова 
отговаря, че правителството има много ясна стратегия за всеки един от сценариите, които могат да 
се развият и причината, поради която управлението не е в паника, е, че те се готвят за този сценарий 
от февруари месец насам. По думите й, с другите европейски държави ще договаряме заедно и 
имаме резервиран капацитет, чакаме танкер с втечнен газ. Заедно с ЕС ще намерим най-доброто 
решение, убедена е тя и посочва, че предстои среща за енергийна сигурност, на която ще има 
представители на ЕК, на Азербайджан, страните от региона и Украйна. 
 
ХОРИЗОНТ 
Предаване „Преди всички“ 
                    На 29.04.2022 г. в предаването „Преди всички“  водещата Силвия Великова при преглед 
на печата в 06:21 ч. съобщава, че темата за спрените газови доставки е отразена във вестниците и 
цитира материали от  в. „Дума“, в. „24 часа“, в. „Сега“.  
                     В 07:42 ч. на пряката линия е Светозар Гледачев, финансов анализатор, който 
коментира, че спирането на газта за България и Полша не е  никак случайно. Според Гледачев, в 
България газът винаги е бил скъп. По думите на Гледачев, газът след юни ще е по-евтин, ще има 
азерски газ, втечнен газ, всички финансови загуби ще бъдат компенсирани от българския  бюджет 
и от ЕС. Гледачев коментира темата за посредничеството при доставките на газ и темата за 
актуализацията на бюджета. 
                     В 08:37 ч. водещата съобщава, че следващата сряда парламентът на извънредно 
заседание ще гласува решение за оказване на военно-техническа помощ за Украйна и ще 
коментира отговора на държавата във връзка със спрените доставки на газ от „Газпром“-две теми, 
които в последните дни са провокирали напрежение в управляващата коалиция, така и между 
отделни части на управляващата коалиция и президента. Коментар на доц. Васил Гарнизов, 
преподавател по антропология в НБУ, по темата за военната помощ на Украйна, вътрешно-
политически теми и възможностите на правителството в преговорите за доставка на газ от нови 
различни източници. 
 
 
Вечерен осведомителен бюлетин в 18:00 ч.  с  водещ Ивайло Василев 

Във Вечерния осведомителен бюлетин като  първа новина водещият съобщава, че заради 
спрените доставки на газ от Русия през следващия месец „Булгаргаз“ ще трябва да купува горивото 
по цени на европейските борси, където мегаватчас се търгува за около 100 евро. Това е казал 
председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров. Това означава, 
че според моментните разчети и запазване на тези нива на борсовите цени газът може да поскъпне 
с около 35 % през месец май. Репортерът Юлиана Корнажева е проследила заседанието на 
Комисията за енергийно и водно регулиране, на която са били обсъдени цените. По думите на 
председателя на енергийния регулатор Станислав Тодоров, след спирането на газа от Русия трябва 
да се отиде на свободния пазар  и да се заместят 80 % от доставките с алтернативни количества, 
тези количества идват на пазарните цени. През месец май се очаква цените на газа в страната да се 
изравнят с тези в Европа. Предполага се цената за България ще е малко по-ниска поради 
търговската отстъпка. По думите на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Людмил Йочев, е 
проведена процедура, избрани са доставчици, природен газ за клиентите по заявка е договорен. 
Цените за топлофикациите ще бъдат преразгледани, краен срок до средата на май. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил готовност да работи с властта за пълна газова 
независимост от Русия, но при определени условия. Репортаж на Виолета Ашикова на 
пресконференция в централата на ГЕРБ, продължила повече от час- Бойко Борисов е определил 
като лъжи изявления на властта, че страната ни е ползвала само руски газ, че липсва свързаност 
между мрежата на „Булгартрансгаз“ с „Балкански поток“  и че страната ни не получава пари от 
транзита на газ през изградения проект  до Сърбия. Включено е изказване на Бойко Борисов, че е 
построена огромна инфраструктура, има диверсификация. Две турски тръби са по 15,7 млрд.,  една 
гръцка тръба- 2 млрд.,  и интерконекторът -3 млрд. Лидерът на ГЕРБ е поискал обяснение от 
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правителството защо хранилището в Чирен е останало с капацитет под 20 %   и кой иска сега да 
ограби данъкоплатеца. По думите на Борисов, откъсваме се от руснаците, директни договори, има 
60 депутата на тяхна страна, както и за въоръжението, само че да махнат посредниците и 
далаверите. Репортаж на Кремена Данева - по думите на Корнелия Нинова, индустрията и 
земеделските производители застават зад предложението да се замрази цената на газа такава, 
каквато е в момента по договора с „Газпром“, а разликата от увеличаването на цената да се поема 
от държавата. 

Информация по темата за спрения руски газ за България е включена в емисии новини в 06:00 
ч., в 06:30 ч., в Сутрешния осведомителен бюлетин в 07:00 ч., в 08:00 ч., в 08:30 ч., в 09:00 ч. Акценти 
в емисии новини - до две седмици в България ще заработи Регионален координационен център, 
който ще управлява функционирането на електрическата и газовата инфраструктура за Югоизточна 
Европа, срещи на вицепремиера Асен Василев и на министъра на енергетиката Александър Николов 
в Брюксел с първия зам.-изпълнителен председател на Комисията Франс Тимерманс, както и с 
представители от кабинета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет 
Шарл Мишел, позиция на президента Румен Радев, изказана по време на посещението му в 
Испания,  правителството да не забравя най-бедните, докато решава проблема с газовите доставки, 
обсъждане от КЕВР на цената на природния газ за следващия месец, осигурени алтернативни 
доставки на синьо гориво, работата на САЩ за пренасочване на природен газ директно към Полша 
и България. 
                   
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  

Анонсът в началото е съобщено, че ще бъдат потърсени мненията на експерти в бранша как 
може да бъде спряно поскъпването на синьо гориво и дали трябва и e възможно да бъде поставен 
таван на цените. Водещият Виктор Николаев поставя въпроса дали България не е избързала в 
заемането на по-твърдата си позиция относно „Газпром“.  

06:15 Направен е коментар от водещите в студиото като са обобщени диаметрално 
противоположните позиции на президента и правителство. Обявено е с крол „Резервното гориво 
за топла вода ще стигне за 2 месеца“. 

Темата с политическите престрелки присъства в цялото издание. Обсъждат се ходовете на 
правителството и прогнозите на опозицията. Излъчени са думите на посланик Митрофанова и част 
от официалното й изказване, че „за контрагентите на „Газпром“ нищо се не променя.“ 

Отделно е излъчена анкета със зрителите на НОВА с въпроса: Очаквате ли газовата криза 
у нас да бъде разрешена бързо? – Да – 17.45; Не – 82.55; 

Малко преди 08 ч. гостите в студиото Георги Ангелов (Отворено общество) и Васил Тодоров 
(Българска търговско-промишлена палата) коментират схемите за плащане и възможностите за 
запазване на цените. Включен е репортаж от хлебозавод в Монтана, с който са потърсени мненията 
на работещите в бранша.  

След 08 ч. е поставена темата за политическото напрежение, чрез анализ на възможностите 
за намиране на решение  и относно противоположните позиции на президента и правителството. 
А по въпроса „Очаква ли се колапс на икономиката ни?“ правят своя коментар в студиото Кольо 
Колев (социолог); Асен Генов (журналист); доц. Даниел Смилов (политолог) и Огнян Минчев 
(участва по скайп). 
Централна емисия Новините на НОВА 

Още в анонса на новините е обявено над 30% поскъпване на синьото гориво с крол 
„ПОСКЪПВАНЕ“, последван от крол „В АТАКА“ и надпис, че опозицията напада правителството 
заради газовата криза, като са излъчени думите на Бойко Борисов ГЕРБ-СДС – „това са негодници“. 
Новината в самата емисия е представена чрез репортаж на журналиста Запрян Запрянов, който 
информира за проведеното заседание на енергийния регулатор, на което не е решено каква ще 
бъде новата фиксирана цена на природния газ. На екран е изписана „Предварителната 
ПРОГНОЗНА сметка за месец май“, от която се вижда че цената на газа може да скочи с над 30%. 
Обявено, е че са взети мерки за съхраняване на запасите в хранилището в Чирен. Излъчен е 
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репортаж от хлебозавод в Монтана, с разговор с Валери Кръстев – хлебопроизводител, който е 
запитан за вариантите за продължаване на работата. Става ясно, че прогнозите са за увеличение на 
цените на хляба. Излъчена е позицията за търсене на възможни доставчици на Людмил Йоцов 
(„Булгаргаз“), а председателят на КЕВР Станислав Тодоров прогнозира изравняване на цените на 
газа с тези в Европа. Излъчено е мнението на енергийния експерт Явор Кюмджиев, който казва че 
единственият начин за запазване на по-ниски цени са дългосрочните договори. Обобщено е 
мнението на експертите в лицето на икономиста Стоян Панчев и омбусмана Диана Ковачева.  
По думи на Бойко Борисов лидер на ГЕРБ интерконекторът с Гърция не е готов по вина на 
правителството на Кирил Петков. Съобщено е, че Германия и Гърция са готови да увеличат 
доставките си за България, а в репортаж  НА ЖИВО от визитата на Кирил Петков от Румъния е 
посочено, че на 5 май ще има повторна среща в София за намиране на общо решение за доставките 
на газ.  
 

БТВ  
„Тази сутрин“ с водещ Златимир Йочев – 06 – 9.30 ч. 

Повторение на изказването на Асен Василев на връщане от Брюксел. Десислава Минчева от 
Брюксел  след посещението на Асен Василев – България няма да плаща в рубли.  

Пряка връзка с Юлиан Попов – бивш еко министър: Решението трябва да се търси от 
България. Брюксел ще помага юридически. Трябва да намаляваме всякакви търговски отношения 
с Русия. 

Гостува Евгений Дайнов /политолог/:  Спирането на газа бе неминуемо. В очите на Кремъл 
газът не е стока, а оръжие. Путин унижава тези, които вижда като слаби. 

Гостува Росен Карадимов /бивш политик/: Това е ответна мярка на санкциите. Като 
правителството твърди, че е знаело, че това ще се случи, защо не е напълнило хранилището с 
газ като Полша? Новината е лоша за бизнеса. 

Гост Асен Григоров /журналист/:  Това е добра новина. Руското влияние се базира на митове. 
Един от тях е – без руски газ не може. Ще се види, че може. 

Гост – Алексей Лазаров, главен редактор на „Капитал“: За първи път правителство прави 
нещо по диверсификацията. Няма опасност от криза. Сигурно ли е, че Русия спря газа, или ние 
направихме всичко възможно да го спрем? 
Новини в 12 ч.  

Джо Байдън /президент на САЩ/: Ще помагаме на България и Полша. Няма да позволим 
газът да се използва за шантаж. 

Светослав Тодоров /председател на КЕВР/: За месец май повишаваме цената на газа с 35 
процента.  Ако Газпром не беше спрял доставките, повишението щеше да е с 5 процента. 

Брифинг на Бойко Борисов /ГЕРБ/:  Ще подкрепим правителството за откъсване от Газпром, 
ако се премахнат посредниците и далаверите. 
„Лице в Лице“ с водеща Цветанка Ризова – 17.15-18 ч. 

Гост Росен Плевнелиев: Имаме построена мрежа от газопроводи, която сега ни спасява. 
Можем да внасяме отвсякъде - това е заслуга на ГЕРБ. 

Гост Мая Манолова /“Изправи се БГ“/: Отново се вкарват посредници във вноса на газ. Пак 
ще получаваме руски газ, но от посредници, на по-висока цена. Това е най-светкавичната 
далавера от последните години. Ще купуваме от Гърция газ, който те купуват от Русия и ни го 
продават по-скъпо. Далавера след далавера. 
Новини в 19 ч. 
Повторение на изказването на Светослав Тодоров/КЕВР/ за цената на газа през май. 
Делян Добрев /ГЕРБ/: Хората ще плащат за отопление на среден апартамент 1000 лева на 
месец през следващия сезон. Бойко Борисов/ГЕРБ/: Управлението на ГЕРБ остави 100% 
диверсификация. Само трябва да се заявят количества. 
Новини в 23 ч.  

Повторение на изявленията на Бойко Борисов, Делян Добрев, Светослав Тодоров. 
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BULGARIA ON AIR  
„България сутрин“ 

В предаването „България сутрин“ гост в студиото е Славчо Нейков, Институт за енергиен 

мениджмънт, който коментира изказване на Асен Василев за създаване на енергиен хъб - 

алтернатива на руския газ. По темата се включва онлайн Галина Александрова, главен редактор на 

сайта 3E NEWS. Тя определя идеята за общо купуване на газ на страните от региона, като - много 

добра. Опциите за снабдяване с втечнен газ са доста големи и това е един от вариантите, които са 

възможни да бъдат осъществени веднага, за да се обезпечат производствата. Изграждането на общ 

хъб е добра идея, но може да бъде реализирана в бъдеще. 

"Новините ON AIR" 

В "Новините ON AIR" в 18:30 ч. водещата съобщава, като първа новина, че природният газ е 

поскъпнал с 35%. Каква е причината. Включва се на жива Виктор Дремсизов, репортер. Той се 

намира пред сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране. Обобщава известната до 

момента информация по газовата тема. Репортерът обяснява, че борсовите цени на газа са се 

повишили към момента с 35 %. Следва друг репортаж по същия въпрос. Интервю с Иво Ботев, 

гражданин. Той е спрял ползването на газ за отопление и е направил нов разход за закупуване на 

електрически бойлер. Ще прави икономии. Следва изказване на Корнелия Нинова, министър на 

икономиката и индустрията. Интервю със Станислав Тодоров, председател на КЕВР. Според него 

поскъпването се дължи на закупуването на газ на пазарни цени. Страната в момента има 

необходимите количества за битовите потребители и за топлофикациите. Интервю с Людмил 

Йоцов, ИД на „Булгаргаз“ - съобщава, че за месец май са договорени доставки на природен газ, с 

които да се заменят количествата от Газпром експорт. Вицепремиерът Корнелия Нинова обяви, че 

проблем с доставките няма. Проблемът е в цената. Едно от решенията е компенсация от страна на 

държавата. Следва друго включване на живо с репортера Виктор Борисов, който разказва за 

реакцията на лидера на ПП ГЕРБ, за обвиненията по негов адрес, че газовите връзки не са 

изградени. Бойко Борисов заявява, че газовата връзка няма да е готова до лятото.  Определя 

критиките на сегашното правителство като неоснователни. Според ГЕРБ новият изпълнителен 

директор на Булгаргаз е в конфликт на интереси. Представители на партията обясняват 

зависимостите. Делян Добрев, бивш министър на енергетиката от ГЕРБ, Теменужка Петкова, бивш 

министър на енергетиката от ГЕРБ. Борисов прогнозира, че БСП няма да напусне управляващата 

коалиция, а правителството няма да падне. „Такива пари има да разделят.“ Следва изказване на 

Джо Байдън, президент на САЩ, който заявява, че няма да допусне Русия да сплашва и изнудва, 

чрез спиране на доставките на газ. САЩ ще пренасочва газ към България. Ще помогнем на нашите 

европейски съюзници. Следва друг репортаж озаглавен „Газови войни“. Експерти: България трябва 

кардинално да реши проблема.  

„Денят ON AIR" 

В Предаването „Денят ON AIR" отново е на тема спирането на газа и как това ще се отрази на 

България. Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи. Специалната операция 

на Кремъл. И как ще се противопостави ЕС на газовия империализъм? Русия не е готова да загуби 

средствата, които идват от Европа за покупката на газ. 

 

ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

На 29 април в две от новинарските емисии се предоставя информация от председателя на 
КЕВР Ст. Тодоров за очакваното поскъпване на цената на синьото гориво и предстоящото взимане 
на решение на енергийния регулатор за крайната му цена. В емисията се дава информация и за 
помощта, която вече България получава от Гърция във връзка с нарушените доставки от Русия за 
България, както и перспективите за търсене на алтернативни източници. 
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В предаването Денят на Дарик се предоставя информация за очаквани допълнителни 
разяснения на Европейската комисия по отношение разплащанията на страните от Европейския 
съюз към Русия. 

 
30 април 2022 г. 

 
БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 
 Каш „Европейският отговор“ – разговор с участието на евродепутатите Андрей Ковачев – 
ЕНП/ГЕРБ - СДС и Петър Витанов – S&D/БСП за България. В началото водещият задава въпроса 
какво постигна Кремъл със спирането на руския газ? Ковачев отговаря, че това им е било целта -да 
ни разделят с различен подход към различните страни. Трябва да имаме единен европейски 
отговор, защото Русия е по-зависима от нас от тези пари - 60 70 милиона на ден, които постъпват в 
руския бюджет от европейска страна и които пари се използват за водене на война в Украйна, казва 
още той. По думите му, трябва да сме независими от руския газ, но да няма посредник при 
алтернативните доставки и те да са на ниво българска държава. Според Петър Витанов, Москва 
винаги е използвала газа като оръжие и ще продължи да го прави. Той е съгласен, че спирането е 
опит да се раздели ЕС. Според него и позицията на ЕС е странна - хем искаме да се откажем от 
руския газ, хем настояваме „Газпром“ да продължи да изпълнява задълженията си по договорите 
– „малко шизофренно се получава“, отбелязва Витанов и допълва, че самата ЕК е признала за 10 
компании от четири държави, които са минали по схемата на плащане, предложена от Москва. От 
ЕК казват, че тази схема легално заобикаля санкциите, продължава той, явно нямаме единна 
позиция. Ако Полша и Финландия се отказват по геополитически причини да купуват руски газ, не 
става ясно защо и България се отказва и същевременно при новите условия продължаваме да 
купуваме от там, само че с 35% по-скъпо. И двамата евродепутати питат защо правителството е 
допуснало хранилището в Чирен да не е запълнено и запасите да са едва 18% , коментират и 
различните варианти за алтернативни доставки. 
 Следващ участник в предаването е Татяна Дончева, лидер на „Движение 21“. Разговорът с 
нея започва с анализ на политическата криза и бъдещето на коалицията, след което става дума за 
схемата за плащане на синьото гориво, предложена от Русия. Според Дончева, цената в долари е 
същата, банката е същата, само че Русия иска да се отвори втора сметка в рубли, защото доларите 
по системата SWIFT „американците могат да ги вземат, а през рублите не могат да го 
направят“. Тя посочва, че собствеността върху газа се прехвърля, когато нашите долари попаднат 
в рубловата сметка, защото там „са недосегаеми за тези, които искат да наложат санкции“. 
Дончева допълва, че Русия и Путин, каквито и да са те, не са длъжни да снабдяват света с газ без 
пари и няма държава, която да приема такива условия. По отношение на намерението на 
правителството да се съди с Русия на арбитраж тя казва, че в такива случаи, особено на 
международни ниво, няма кратки дела. 
 По темата за газовата криза в рамките на по-широк разговор за посещението на българската 
делегация в Киев говори и Атанас Атанасов – народен представител от ДБ. Според него 
заобикалянето на Украйна от газовите тръби на Русия е част от подготовката на Путин за война 
срещу Украйна. Той твърди, че три млрд. български лева са платени от Борисов на руснаците за 
Турски поток да се прекара руския газ през България за Сърбия и Унгария. И още: на територията на 
Сърбия трасето е платено от „Газпром“, а на наша – от  България, защото Бойко Борисов е взел едни 
пари за Южен поток е трябвало да ги върне на руснаците. Водещият пита каква ще е цената на газа, 
след като Асен Василев допуска поскъпване с 20%, а шефът на КЕВР говори за 35%? Атанас Атанасов 
не се ангажира с конкретен отговор, казва, че едно от оръжията на Москва се енергоносителите и 
разбира се, че Москва ще направи всичко възможно да изнудва Западния свят чрез увеличаване на 
цените. Посочва, че схемата за плащане с рубли отново е част от това нещо, за да може да се вдигат 
цените и да бъде оказан икономически натиск върху „този Запад, който подкрепя Украйна“. 
 
„Говори сега“ 
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Гост по темата е Рамадан Аталай - народен представител от ДПС. Той казва, че „Газпром“ и 
България взаимно се обвиняват в натиск. България е трябвало да направи всичко възможно, преди 
Русия да спре газа, да уведоми българската общественост, че преговорите, които вървят, няма да 
имат добър изход и да се посочат причините за това. Той е възмутен, че сме научили на другия ден, 
че „Булгаргаз“, без да мине през борсата, е изпратил на три фирми запитване и тази, от която идва 
сегашния директор на „Булгаргаз“ печели, капарира и осигурява газовоз.  По този начин, според 
Аталай,  получаваме половината от необходимия ни газ, а другата половина от Гърция, само че той 
пак е руски и вместо по 70 евро, сега ще го плащаме по 150. Той твърди, че е трябвало 
правителството да осигури газ за една-две години напред на по-ниска цена, за да имаме бизнес 
стабилност. Убеден е, че ако Асен Василев не се намесва в енергетиката, нещата ще вървят още по-
добре. Казва, че когато се харчат държавни пари, дипломацията трябва да се извърви докрай. Сега 
остават въпросите откъде да вземем газ, за да нагнетим хранилището в Чирен и какво правим с 
другите възможни хранилища? 

В предаването участва на живо от Белослав Димитър Петров, търговски директор на 
местния хлебозавод. Разбираме, че нямат алтернатива - и двата им завода работят изцяло на газ и 
ако се преустановят доставките, ще е се наложи и те да спрат дейност, което ще доведе до оставяне 
на стотици семейства без доходи. Досега газът за тях е поскъпнал с 40%, което се е отразило на 
цените на продукцията. Това не се е приело добре от пазара, но за жалост е било наложително. 

Енергийният министър Александър Николов също е включен в предаването. Той посочва, 
че кризата с газа е свързана с края на войната в Украйна. Според него няма как на разумно 
основание да бъде подписано предложение, което пристига от „Газпром“ и съдържа крайно 
неприемливи елементи, като поставя България в изключително незавидно положение. Който и да 
разпише подобно нещо, той е потенциален клиент на прокуратурата, твърди министърът. По 
думите му, подписването на анекс е щяло да доведе до минимум 11% поскъпване на газа и да 
донесе изключително тежки последици за България. 

 

ХОРИЗОНТ 

Предаване „Политически некоректно“  с водещ Петър Волгин 
В предаването „Политически некоректно“, излъчено на 30.04.2022 г., водещият Петър 

Волгин коментира вътрешно-политически сюжети, свързани с отношенията между 
президентството и водещата партия „Продължаваме Промяната“ на управляващата коалиция,  
които са  на  точката на замръзването. Репликите, които си разменят двете страни, по думите на 
Волгин, са най-доброто доказателство за това. По думите на Волгин, очевадно е, че президентът 
Радев и  „Продължаваме Промяната“ имат коренно различни виждания по всички важни въпроси - 
войната в Украйна, предоставянето на военна помощ на Киев, действията на правителството около 
спирането на руския газ, ветото около начало на преговори на Скопие за влизане в ЕС. Според 
Волгин, тези централни за българското общество теми слагат дълбока разделителна линия между 
„Дондуков“1 и „Дондуков“ 2. По думите на Волгин, Румен Радев има това предимство, че 
позициите, които застъпва, са в синхрон с вижданията на по-голямата част от българското общество. 
Както показват всички социологически проучвания, повечето българи са категорично срещу 
изпращането на оръжия на Киев и срещу вдигането на ветото върху Скопие. По думите на Волгин, 
на повечето сънародници няма да се хареса и фактът, че ще трябва да плащат 20, 30 или 40, или 
повече процента, точната цифра тепърва ще се уточнява, по-висока сума за отопление през зимата 
и да търпят всички останали несгоди, свързани със спирането на руските газови доставки. Това пък 
естествено ще доведе до спадане на доверието в партии като „Продължаваме Промяната“ и 
съответно рейтингът на Румен Радев, който вече се е позиционирал като твърд опонент на водената 
от тази партия политика, ще расте. 
  Гостът в предаването Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО и бивш 
министър на отбраната,  коментира ситуацията в страната, отношенията със Северна Македония. 
Каракачанов коментира и позицията на управляващите по темата за газта, къде е икономическата 
логика. Каракачанов посочва, че борави само с публични източници, а не с класифицирана 
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информация, и подчертава, че по думите на новия директор на „Булгаргаз“,  още през април са 
започнали преговори с една фирма, в която по някаква случайност е работил същият този нов шеф 
на „Булгаргаз“ за закупуване на газ от борсата на борсови цени, което означава, както предния ден 
са казали от КЕВР, че това означава 35% по-висока газ. По думите на Каракачанов, се вижда, че 
премиерът Петков и вицепремиерът Василев са казали НЕ на руския рекет. Волгин казва, че вече 
няма да сме зависими от Русия. Каракачанов посочва, че няма да сме зависими от Русия, ще сме 
зависими от някой друг вносител на газ. Каракачанов казва, че разбира да се открият български 
находища, но когато се сменя един доставчик с друг, какво прави да си по-малко зависим, още 
повече на 35% по-висока цена. Каракачанов изрично подчертава, че това не го казва той, а 
регулаторът КЕВР. Според Каракачанов, ние сме прекалено независими в сравнение с Германия, 
Гърция, Австрия. Каракачанов посочва, че сме по-независими от тях, защото Полша и България са 
двете държави, които категорично са заявили, че няма да купуват руски газ. Поляците имат своята 
идеологическа и историческа обосновка за това. Както ние имаме 500-те години турско робство, 
така и Полша възприема тези колко са двеста ли, колко години руско управление, плюс това 20 век 
имало руско-полска война-руснаците стигнали до Варшава, после загубили, след това имало 14000 
полски офицери разстреляни, Сталин и Хитлер си поделили Полша- има основание поляците да не 
вярват или да мразят руснаците. Обаче какво прави полското правителство, не отива на борсата с 
35% по-високи цени за своите граждани, а се договаря с германското правителство да купува газ от 
Германия. Това е същата тази руска газ. Поляците не ощетяват своите граждани. Българското 
правителство казва, че няма да се поддава повече на диктата и веднага отиваме да купуваме газ на 
борсата с  цена, с  35%  по-висока от досегашната. Каракачанов казва, че някои експерти твърдят, че 
цената ще е по-висока с 35%  от началото на май, а до края на годината може да стане и 50 %. Според 
Каракачанов, това означава бюджетът на България да бъде ощетен със 100 млн. на месец, до края 
на годината за 8 месеца-800млн. Някои смятат, че от 800 млн. до  1 млрд. Излиза един вицепремиер, 
който казва, че газ ще има, но на 35% по-висока цена. Каракачанов поставя въпроса откъде ще се 
компенсира бизнесът- от личните сметки ще се компенсира или ще се тегли нов кредит. Според 
Каракачанов, този кредит ще го плащат останалите в България български граждани. Каракачанов 
коментира, че около 25000 фирми ще бъдат ударени от новите цени. Отделно заради по-високата 
с 35% газ, ще трябва да се плаща и много по-високи цени на услуги, на парно, на хляб. Всички плащат 
цената. Обществото е разделено на русофили и русофоби. Каракачанов припомня исторически 
факти за ролята на Русия по отношение  на Северна Македония. По думите на Каракачанов, има 
далавера с посредниците. Каракачанов коментира темата за военната помощ за Украйна. 

В 13:28 ч. водещият на предаването  посочва, че отказът  на България да се съобрази с новия 
начин на плащане, поискан от „Газпром“, е довел дотам, че  са били спрени руските доставки на газ 
за България. Това е била една от централните теми на седмицата. Според Волгин, едва ли има 
българин, който иска да сме зависими от когото и да било, вкл. от руския газ. Волгин поставя въпрос 
- дали с новите схеми, които са измислили управляващите, ние няма да си купуваме пак същия 
руски газ, само че,  примерно, от Гърция или от Германия с 35 или може би повече процента по-
скъпо и дали това не е една доста по-голяма зависимост. 

В 13:29 ч.-рубрика на Калина Андролова „По ръба“. Калина Андролова казва, че Русия е 
удвоила приходите си от енергийни ресурси от началото на инвазията в Украйна.  Руската държава 
е получила около 62 млрд. евро от износ на газ, нефт и въглища заради скока в цените, независимо, 
че обемите са намалени. Това показва анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия 
въздух, публикуван в много европейски медии. Само през последните 2 месеца ЕС е направил  внос 
на руски ресурси на стойност 44 млрд. евро, докато за цялата минала година плащанията от Европа 
към Русия са били около 140 млрд. евро, което е приблизително 12 млрд. на месец. Андролова 
цитира публикация в „Гардън“. В момента, в който е дошла новината, че Русия е спряла газа на 
България и Полша, европейските цени на газа са се покачили с 24 %. Европейските държави 
продължават да внасят руски ресурси и това прави санкциите срещу Русия неефективни. 
Ръководството на ЕС е заявило, че не се съгласява с новия начин на плащане, който Путин иска, 
защото така се заобикалят санкциите. „Газпром“ и „Газпром банк“ не са обект на санкции, но обект 
на санкции е Руската централна банка, през която трябва да стане конвертирането на валутата. В 
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коментара следва анализ на ситуацията, свързана с изпращане на военна помощ от европейски 
страни за Украйна, за геополитическата роля на Германия. 
Вечерен осведомителен бюлетин на БНР в 18:00 ч. с водещ Георги Марков 
                  Като първа новина във Вечерния осведомителен бюлетин водещият съобщава, че 
партиите в управлението се събират на Коалиционен съвет на следващия ден. Те ще обсъдят дали 
ще има компенсации на бизнеса заради очакваното увеличение на цената на газа, както и начините, 
по които България може да окаже военна помощ на Украйна. Съветът ще се проведе преди 
очакваното идната седмица гласуване в Народното събрание. БСП вече е заявила, че ще напусне 
коалицията, ако правителството одобри изпращането на военна техника. Според представители на 
коалицията, Киев не е поискал непременно оръжие от България. Репортаж на Мария Филева-
пореден опит за постигане на съгласие за изпращане на военна помощ за Украйна ще бъде 
направен на следващия ден, когато е свикан Коалиционен съвет, съобщил за БНР депутатът от „Има 
такъв народ“ Станислав Балабанов, който е бил част от водената от премиера Кирил Петков 
делегация, посетила в четвъртък  Киев.  По думите на Балабанов, останалите в България да чуят 
какво ще им разкажат, като депутатът се надява, че ще излязат с обща позиция. Балабанов се надява 
на базата на получената информация БСП да промени досегашната си позиция. В разговор с 
президента Володимир Зеленски е станало ясно, че Украйна не настоява единствено за военна 
помощ. По думите на Балабанов, Зеленски е помолил за подкрепа по принцип. Според Станислав 
Балабанов, нужно е малко време, за да се реализират алтернативните доставки на газ. Балабанов е 
казал, че може да варират цените в идните месец или два, но трябва да се устои стоически, защото 
пък после с действията, които предприемат, може дори да се понижи цената на газа.  

В понеделник министрите на енергетиката на страните-членки на ЕС ще се съберат на 
извънредно заседание и ще дискутират темата за газовите доставки и се очаква да изяснят 
объркването дали разплащането за руския газ по начина, за който настоява Москва, е нарушение 
на наложените европейски санкции, или не. Според ЕК, отварянето на сметки в „Газпром банк“ в 
рубли би било нарушение. Днес Германия е обявила, че няма да плаща за руския природен газ в 
рубли. Министърът на финансите Кристиян Линднер е заявил, че страната му ще продължи да се 
разплаща в евро и в долари, както предвижда договорът й с „Газпром“ и няма да позволи да бъде 
притискана. Федералната република иска възможно най-скоро да си осигури независимост от 
руските газови доставки, заявил още финансовият министър. По-рано премиерът Кирил Петков и 
германският канцлер Олаф Шолц са обсъдили в телефонен разговор мерките, които страните от ЕС 
предприемат за осигуряване на газовите доставки, а еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери 
Бретон е разговарял с вицепремиера Корнелия Нинова за възможността държавите-членки да се 
обединят да закупят заедно количества газ, за да се постигне по-ниска цена и данъчни облекчения 
чрез намаляване на ДДС и акцизи. Еврокомисар Бретон е запознат от вицепремиера с искането на 
българската индустрия за таван на цената на газа и покриване на разликата от държавата. 
Същевременно министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е заявил, че повечето 
ключови партньори на руската страна са се съгласили да плащат природния газ в рубли. 
Кореспонденция от Москва на Ангел Григоров- в интервю за телевизия „Ал Арабия“ Сергей Лавров 
е заявил, че предложената от Русия нова схема на плащане за газа е била необходима да бъде 
предотвратено „продължаването на безсрамния грабеж от страна на Запада“. Според Лавров, 
замразявайки половината от валутния резерв на Русия в размер на 300 млрд. долара, западните 
страни са си присвоили парите, с които преди това са купували руско синьо гориво. До края на март 
европейските компании са плащали за газа в долари и евро, като са превеждали съответните суми 
по сметки на „Газпром“ в западни банки. Новата схема е влязла в сила на 1 април и предвижда 
доларите и еврото да постъпват по сметки в руската „Газпром банк“, която да ги конвертира в рубли 
на московската борса. България и Полша са се отказали от новата схема, а „Газпром“  е прекратил 
газовите доставки за тях. Включено е изказване на Лавров, че ако България и Полша поставят своите 
идеологически амбиции над интересите на своите народи и бюджети, то те така са избрали. 
                 Освобождаването на Европа от зависимостта й от руски газ и петрол може да стане още 
догодина. Тази прогноза е направил в интервю за БНР експертът от Икономическия институт в 
Брюгел Симоне Теляпиетра. Според него, това ще доведе до задържане на високите цени на 
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енергоносителите в краткосрочен план, но не и дългосрочно. Включено е изказване на Теляпиетра, 
че е истина, че руският природен газ е по-евтин от втечнения, така че в краткосрочен план това може 
да струва повече на Европа, но в средносрочен и дългосрочен план, ако бъдат взети правилните 
решения и бъде ускорено озеленяването на икономиката, енергоносителите ще станат много по-
евтини. Симоне Теляпиетра е определил спирането на доставките на  синьо гориво за България и 
Полша като опит за разединение на Европейския съюз. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
Централна емисия Новините на НОВА 

Темата е анонсирана с подзаглавие „Газпром и Европа“. В репортаж на Лилия Мустакова на 
ЖИВО от ТЕЦ „София Изток“ става ясно, че в предаването „Събуди се“ министър Даниел Лорер е 
обявил, че страната ни ще води преговори с „Газпром“ само заедно с ЕС. Излъчени са думите на 
представителя на Българска асоциация за текстил и кожи – Миглена Христова, покрити с кадри от 
фабрика за текстил в Русе. Показан е откъс от участието на министъра на енергетиката Александър 
Николов в предаването „Събуди се“, когато той казва, че няма да се стигне до режим на тока, а за 
замразяване на цените на газа е рано да се говори. Според Пламен Димитров (КНСБ) в интервю за 
НОВА „правителството трябва незабавно да вземе мерки, за да компенсира скока на цените“. 
В емисията е излъчен репортаж от среща на партия ГЕРБ-СДС във Видин, на която Бойко Борисов 
критикува правителството заради кризата с газа с думите „Който направи схемата с газа, евала!“. 
Излъчена е и новина, подкрепена с изявление на министър Лорер, за предстоящо обсъждане на 
обща стратегия на Европа по отношение на кризата с доставките на газ. 
„Карай направо“ 

В изданието на „Карай направо“ с водещ Методи Владимиров и ТЕМА ЕКСКЛУЗИВНО „ИМА 
ЛИ ИЗХОД ОТ ГАЗОВАТА КРИЗА“ е поканен Асен Василев (вицепремиер и министър на финансите). 
В интервюто са обсъдени вариантите за изход от ситуацията. Вицепремиерът е запитан за неговата 
равносметка, след спирането на газа. Според Василев, страната ни е била подготвена за този 
вариант. Допълнително обявява за предстоящото събиране на координационен център на 
Европейския съюз в България с участието на всички балкански държави, Европейската комисия, 
Украйна, Турция, Азърбайджан и Италия с цел изработването на стратегия как българската 
газопреносна система да захранва не само България, но и целия регион. На карта на газопроводите 
на видеостената в студиото са обяснени вариантите за газоподаване към България. Вицепремиерът 
споделя, че правителството работи за понижаване на цената на газа до броени дни. Ако не 
завършат успешно преговорите, които правителството прави, премиерът изказва прогноза за най-
високо увеличение с 20%. За хранилището в Чирен, според Василев, остава газоподаване за 
отоплителния сезон. 
 
БТВ  
„Тази събота“ с водещи Жени Марчева и Диана Любенова – 08 – 11 ч. 

Гостува Красимир Каракачанов /ВМРО/: За спирането на доставките – по време на война да 
те управляват некадърни и некомпетентни е опасно. Увеличените цени ще ударят бизнеса и 
250 000 работници, както и всички потребители. Един приятелски кръг прави пари по време на 
война. 

Гост е Румен Овчаров /БСП/: Цената на газа ще се вдигне двойно благодарение на репченето 
на Асен Василев. Той е следващият гласен за премиер и си прави пиар. В Сърбия цената е три 
пъти по-ниска. В енергетиката се вършат злоупотреби. Интерконекторът между България и 
Гърция се строи на юруш, без планове и е опасен. 

Гостува Андрей Райчев /социолог/: Не Русия спря кранчето, ние врътнахме кранчето. Искаме 
да покажем мускули. 
Новини в 19 ч.  
Отново излъчването на изказване на Румен Овчаров. Делян Добрев /ГЕРБ/: Всеки българин вади 
от джоба си 20 лева на месец, за да плати на посредниците на Кирил Петков и Асен Василев при 
доставките на газ. 



39 
 

 
BULGARIA ON AIR  

В "Новините ON AIR" в 18:30 ч., втора новина е „газовият“ фронт на войната. Включен е 
репортаж с мненията на различни енергийни експерти, които са взели участие в излъчени 
предавания в програмата в предходните дни. Водещата съобщава, че експертите прогнозират по-
високи цени на газа след спиране на доставките. Според Делян Добрев, бивш министър на 
енергетиката и депутат от ГЕРБ, България може да внася газ от Гърция, но вероятно на по-висока 
цена. Вероятно това ще е руски газ, който гърците са платили, но ще ни го дадат с 30% надценка. 
Друга част може да е втечнен газ, купен от посредници и пренесен до България. Предлага 
министъра на енергетиката да отиде при производителите на газ в Египет, Саудитска Арабия, 
Щатите и Катар и да договори количества. Валентин Николов, бивш изпълнителен директор на 
„Български енергиен холдинг.“ Защо Чирен за един месец е изпразнен, вместо да са резервирани 
допълнителни количества там? Следваща новина в емисията е интервю на Сергей Лавров, руски 
външен министър, който каза, че повечето страни, купуващи газ от Русия са започнали да си плащат 
в рубли. Интервюто е за телевизионния канал Ал Арабия. Според него, ако България и Полша 
откажат да закупуват газ и да заплащат по предложената схема от Москва, то те ще поставят 
идеологическите си интереси над интересите на гражданите си и бюджетите си. 
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 
„Седмицата“  

На 30 април в обзорното-политическото предаване „Седмицата“ темата за спрените 
доставки на природен газ от Русия е изместена от темата за предоставянето на военно-техническа 
помощ на България за Украйна и предстоящото решение на българския парламент на 4 май. 

Темата за руския газ се засяга в проведените интервюта с гостите на предаването: 
Екатерина Захариева – депутат от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър, по думите на която 

твърденията на управляващите, че ГЕРБ носи отговорност за нереализираната диверсификация и 
обслужване на руските интереси, са несъстоятелни. Според Е. Захариева има информация за 
участие на управляващите в схема, следствие на която бизнесът в България и българските граждани 
ще плащат по-високи цени за синьото гориво. 

Депутатът от Демократична България Стефан Тафров е на мнение, че българската страна е 
отговорила адекватно на едностранното изменение на договора с Газпром. По отношение дали 
България има основание за търсене на своите права по съдебен път, Ст. Тафров е на мнение, че има 
основания за това. 

Георги Гьоков от БСП е на мнение, че 12-годишното управление на ГЕРБ е отговорно за 
неосъществената диверсификация, а относно завеждане на дело от страна на България на Газпром 
за неустойки и щети, гостът смята, че при положение, че светът е наложил санкции на Русия едва 
ли има значение някой европейски съд, че ще осъди Русия по договора за България. 

Председателят на Народното събрание Никола Минчев, счита за дисбаланс изразената от 
вицепремиера К. Нинова позиция за преговори с Газпром и замразяване на цената на синьото 
гориво и намира за правилна позицията на правителството да не се поддава на натиска на руската 
страна по договора. Намира неприятен за икономиката аспект повишаващата се цена на природния 
газ, но при намиране и осигуряване на икономически по-изгодни доставчици, в дългосрочен план 
няма да се стигне до повишаване на неговата цена. Що се касае до завеждане на арбитражно дело 
срещу Руската федерация, по думите на Минчев би могло, тъй като България е изправната страна, 
но дори и при позитивно решение, как би могло да бъде изпълнено то.  
 

01 май 2022 Г. 
 

БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 
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Участник по темата е бившият министър на енергетиката Драгомир Стойнев, народен 
представител от БСП за България. В началото водещия пита можеше ли България да опита да плати 
с рубли за газа. Отговорът на Стойнев е, че самият бизнес е настоявал за преговори с „Газпром“. 
Според него, това е най-евтиният газ, който засега България може да получи. Посочва, че бизнесът 
е притеснен от възможността за загуба на конкурентоспособност на пазара и загуба на работни 
места, затова трябва да се търсят решения. Нормално е, когато има санкции, да има и 
контрасанкции, за което трябваше да сме подготвени, казва още представителят на БСП. По думите 
му, ако всички държави отказват да плащат в рубли, съвсем нормално и ние да откажем да 
плащаме в рубли. На въпроса на водещия има ли в момента в Европа държави, които използват 
тази схема - превалутиране в рубли,  Стойнев отговаря, че засега не му е известно, макар че се 
говори за три - четири държави, готови да плащат по този начин. Той държи да се знае от 
българските граждани, че цената няма да е същата в долари и рубли, защото валутният курс зависи 
от Руската централна банка. Подчертава, че големите държави подписват дългосрочни договори за 
втечнен газ, а ние все още няма такива. Цената трябва да бъде замразена и разликата над сегашната 
да се поеме държавата, настоява той, защото правителството е длъжно да подпомогне българския 
бизнес. 

Следва интервю с Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ-СДС. Първият въпрос на 
водещия е как той е изчислил таксата от 1000 лв. за парно наесен.  Добрев отговаря, че при тези 
посредници с тази цена от около 200 лв. за мегават това ще е сумата даже и повече, но не смее да 
го каже. Цената на парното е изчислявана при 47 лв. сега тя е 143 лв. и те планират да я вдигнат на 
200 лв. Това е почти пет пъти повече, тоест ако си плащал 300 лв. досега по пет -  трябва да стане 
1500 лв. сметката, твърди той. По думите му, БСП е паднала жертва на „Промяната“, защото 
преждеговорившия Стойнев е казал две лъжи - всъщност така ги е заблудила „Промяната“:  Първо, 
ако плащаме по новата схема на руснаците, носим валутен риск -не, не носим, категоричен е 
Добрев – „това го знае цяла Европа, включително Германия и Австрия, всички 22 държави знаят, 
че не носим валутен риск, но БСП се хваща като удавник за сламка за тази опорка“. Второто нещо, 
за което са ги заблудили, казва той,  е че Министерският съвет не е вземал решение да се спре 
доставката на газ. Добрев заявява, че такова решение има и е от април, гласувал е целият кабинет, 
включително Корнелия Нинова. Той обяснява как работи схемата на посредниците – чрез фирма 
„МЕТ“, чийто бивш директор сега е шеф на „Булгаргаз“. Според Добрев, ако ГЕРБ били сега на власт, 
още отдавна, по нареждане на Бойко Борисов, министрите щели да търсят евтин газ. 
 
„Говори сега“ 
 Интервю с Фарук Каймакджъ – зам. министър на външните работи на Турция. В рамките 
на интервюто става дума и за енергетика. Според Каймакджъ, Турция е сред ключовите страни за 
енергийната сигурност на Европа – от нейна територия за час и половина със самолет може да се 
стигне до 70% от залежите на въглеводороди в света. Той казва, че страната му  е станала енергиен 
хъб, но за съжаление „заради кипърския въпрос“ не могат да постигнат споразумение за 
строителство в областта на енергетиката. Все пак, допълва зам. министърът, през Турция 
преминават важни газови коридори, включително и към България. 
 В предаването участва Боян Чуков, международен анализатор. В по-широк разговор за 
Украйна става дума за Турция и кризата с газа. Чуков е съгласен, че Турция наистина има 
потенциалния източници за снабдяване на България с газ, но предупреждава, че първо трябва да 
видим колко са лоялни и добри съседи. Дава за пример Румъния, която има много малко проблеми 
с енергоресурсите, защото навремето „техният диктатор Николае Чаушеску“ е разработил местните 
находища. Турция преди няколко месеца е обявила, че е открила огромно газово находище в Черно 
море, а ние, според Чуков, „ходим и просим“. По думите му,  България трябва да възстанови своите 
изследвания и възможността да търси енергоресурси - нашите нужди са твърде малки и лесно могат 
да бъдат задоволени. Преди време е имало някои перспективи, които по натиска на 
екоорганизациите са били погребани - правителството Борисов 2 е наложил мораториум върху 
търсенето на шистов газ. 
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 Следващият събеседник е Димитър Куюмджиев – бивш директор сигурност на 
енергоснабдяването и управлението на кризисни ситуации в Министерството на енергетиката. На 
въпрос на водещата Мая Костадинова при положение че газът поскъпва, производството и 
домакинствата може ли да минат на ток и ще издържи ли системата, Куюмджиев отговаря, че в 
България производството на електроенергия никога не е разчитало на природен газ, нашата сила и 
национална сигурност се дължи на Маришкия комплекс и другите термични централи - там 
използваме въглища. ЕК настоява за поетапното им затваряне във връзка с емисиите, но в тази 
газова криза и Германия, и Великобритания включват отново своите спрени термични централи, за 
да гарантират непрекъсваемост на електропроизводството. У нас газ се ползва само от 
топлофикационните дружества, казва той, тъй като са в чертите на градовете, които отопляват и 
трябва да се спазват екологичните норми. Ако много потребители минат на ток, специално в София 
ще има големи проблеми, тъй като много жилища, особено панелните блокове, не са пригодени за 
използване на друг вид отопление - печки на твърдо гориво или дърва, защото няма комини. 
Изходът е да се използват електроуреди - конвенционални печки или климатици, тъй като цените 
им не са се повишили съществено. Климатиците консумират малко енергия, според Куюмджиев и 
електроинсталациите позволяват да се включат отоплителни уреди в блоковете. Според него 18% 
от запасите в Чирен не е критично ниско ниво, а ако не са били продадени през февруари 3%, сега 
е можело общо да имаме 21% запаси. Водещата го пита защо тогава Полша има 80% , на което 
отговорът е, че тази страна е получила много втечнен газ от САЩ, а ние нямаме този достъп по море, 
където трябва да разтоварваме. В този смисъл, продължава експертът, отказът на Полша да плаща 
в рубли за руски газ е по-разбираем от нашия. 
 Румен Петков – председател на АБВ, е поредният участник в „Говори сега“. От думите му 
разбираме, че „някой е внесъл 10 млн. куб. метра газ и КЕВР знае кой е той - няма договори, не 
знаем каква е цената, според КЕВР на 10-ти май ще разберем каква ще е тя от 1-ви май - това е 
потресаващо“. Според Петков, „новия КЕВР, новия „Булгаргаз“ и новият премиер“ се чувстват до 
такава степен недосегаеми, че това говори много лошо днес за нашето общество. Той твърди, че 
който на 18 април е заявил 10 млн. куб. метра, много добре е знаел какво и кога ще се случи. На 
въпроса на водещата „Кой е той?“, Румен Петков отговаря, че ще разберем в най-скоро време и 
подчертава: „Някъде между изходната точка на Гърция и входната точка на България се 
разпределят едни пари“. Той казва още, че ни  очаква повишаване на цената, без правителството 
да е направило нищо, за да е поносимо то за бизнеса.  
 
ХОРИЗОНТ 
На 01.05.2022 г. в изданието на предаването „Политически некоректно“ с водеща Силвия Великова 
няма репортажи и коментари по темата за спрените доставки на руски природен газ за България.   
 
Вечерен осведомителен бюлетин в 18:00 ч. с водещ  Лилия Герчева 
                  Темата за спрените доставки на природен газ от Русия за България  не е първа новина в 
емисията. Във Вечерния осведомителен бюлетин водещата представя информация, че руският газ 
не е единственият, който България може да купи на разумни цени.  Българското правителство ще 
докаже, че има и други алтернативи, казала пред БНР началникът на политическия кабинет Лена 
Бориславова. Страната ни няма да плаща в рубли на „Газпром“, а ще изпълнява задълженията си 
по договор заплащанията да стават в долари. Включено е изказване на Бориславова, че ЕК изрично 
посочва в своите указания, че плащане в рубли нарушава европейските санкции, които са наложени 
на Русия,  как после ще се разчита на подкрепа на Европа, ако ние не си спазваме договорите и 
ангажиментите, които поемаме. Бориславова е добавила, че правителството работи усилено, за да 
осигури максимално добра цена за газа. По думите на Бориславова, цената и в момента е висока. 
Руският газ, за който толкова много се говори от страна на ГЕРБ, неговата стойност е нараснала 6 
пъти в последната една година, т. е. това не е евтин газ вече, така трябва да се намерят варианти, 
чрез които да се осигури цените да продължават да падат и да има сигурност, че гражданите няма 
да търпят това увеличение на цените във всеки един аспект. Според Бориславова, ГЕРБ е направил 
всичко възможно  за да създаде обструкции с азерския газ, който е на 4 пъти по- ниска цена от 
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руския,  да не влезе в енергийния микс на България. Включено е изказване на Бориславова, че 
абсолютно умишлено и безхаберно е забавено построяването на връзката, по която трябва да 
потече този азерски газ и защо успоредно с това сме успели да построим друг поток и в същото 
време тази газова връзка, която е прокопана в цяла България, няма полезни разклонения в зони на 
България, в които има нужда от газификация и газоподаване, дори не са използвани алтернативни 
съществуващи маршрути, през които може да стигне азерският газ до нас. Лена Бориславова е 
отрекла също и казаното пред Националното радио от бившия министър на енергетиката и настоящ 
депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова, че има фирма, посредник, който е резервирал целия капацитет 
на природен газ. Включено е изказване на Лена Бориславова, че това, което знае благодарение на 
ГЕРБ, че има един единствен доставчик, подобно твърдение стъпва на грешното допускане, че 
руският газ е единственият газ, който България може да закупи на разумни цени, а това определено 
не е така. Според Теменужка Петкова, правителството в момента е разчистило пътя за посредници 
при доставки на природен газ. Включено е изказване на Теменужка Петкова, според която 
посредникът е МЕТ, бившият работодател на настоящия изпълнителен директор на „Булгаргаз“, 
има факти, които могат да бъдат проверени. 
                 Голяма част от работодателите призовават да се запази стойността на природния газ по 
договора с „Газпром“, заявила министърът на икономиката Корнелия Нинова. Преди заседанието 
по темата на Коалиционния съвет идния вторник Нинова е настояла за въвеждане на таван на 
цената като разликата бъде поета от държавата. Включено е изказване на Нинова, че сочат и 
източник на средства да покрият тази разлика - това са свръхпечалбите на енергийните дружества.   
                 Правителството да компенсира фирмите за поскъпването на природния газ, очаквано след 
прекъсването на доставките от „Газпром“, призовал президентът на КНСБ Пламен Димитров. Под 
въпрос са голям брой работни места, предупредил Димитров в предаването „Неделя 150“ по 
програма ХОРИЗОНТ. По думите му, около 25000 фирми в момента са зависими от цената на газа.  
Трябва да има спешна мярка заедно с продължаването на енергийните помощи. 
                  Информация по темата за спрените доставки на природен газ от Русия се съдържа в 
емисиите новини в 13:00 ч., в 14:00 ч. Акценти в емисиите - България не може да се справи сама 
при спрени газови доставки от Русия и затова координира действията си в ЕС, страната ни няма да 
плаща в рубли и изпълнява задълженията си по договор, искане на работодателите за запазване на 
сегашната цена по договора с „Газпром“, предстоящо обсъждане на цената на газа на Коалиционен 
съвет, необходимост от предвиждане на компенсации заради ръста в цената на газа.  
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„На фокус“  
Темата е обявена в анонса на предаването: „Путин спря кранчето. Откъде ще дойде газът?“ 
17:11 Разгледано е състоянието е на газохранилището в Чирен с репортаж на живо  на Румяна 
Попова от Чирен. Излъчени са думите от интервю в изданието от 13.03.2022 г. с изпълнителния 
директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, че в момента капацитетът на хранилището е 
запълнен на 20%. 
17:13 Гост Мирослав Севлиевски – министър на енергетиката и енергийните ресурси (2005 г.). 
Гостът коментира напрежението между правителството и президента и различията в позициите на 
Румен Радев и премиера Петков както и дали се очакват рокади в кабинета. 
17:46 Гост Тома Биков – зам. председател на ПГ на ГЕРБ направен е коментар за политическите 
престрелки и доколко страната ни е енергийно независима. Изтъкнат е приносът на партията за 
съществуващите връзки с Турция и Гърция, през които България може да изнася и внася газ. 
Коментар е направен от госта защо България не е постигнала диверсификация на доставките на газ 
по време на управлението на ГЕРБ. Биков отговаря и на въпроса дали има затопляне в отношенията 
на ГЕРБ и президента Румен Радев. 
18:10 Гост вицепрезидентът Илияна Йотова 
Йотова казва, че страната е изправена пред „скандал с мирис на газ .“ Коментира темата като 
пояснява, че ако бъдат потвърдени подозренията за пренебрегване интересите на български 
фирми, които зависят от доставките на газ за „доста съмнителни комисионни с определени 
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танкери“, свързани с определени офшорни фирми, то тогава вицепремиерът трябва да си подаде 
оставката. В допълнение  вицепрезидентът прави анализ на евентуалните алтернативни доставки, 
до които ще доведе скъсването на отношенията с „Газпром“. 
 
BULGARIA ON AIR  

В "Новините ON AIR" в 18:30 ч. в репортаж за учредяване на нова партия на Мая Манолова, 
тя коментира енергийната криза и обвинява кабинета Петков в задкулисие, относно изпращането 
на военна помощ за Украйна и енергийни сделки. Продажбата на втечнен газ до близка до властта 
фирма, най-светкавичната далавера. 

 
2 май 2022 г. 

 
БНТ1 
 „Денят започва“ 

 Гостува Еленко Божков – енергиен експерт. Според него, като изключим договорения 
азербайджански газ, остават да се осигурят за нашето годишно потребление още 2,2 млрд. и 
въпросът е откъде ще ги вземем? Ако идват с кораби, по думите му, ще са необходими 25 танкера, 
които ще пътуват до България, по данни на Вашингтон поуст, около 900 дни. Божков изчислява, че 
заради повишението на доставяната цена вместо 1 млрд. и 790 хиляди долара трябва да зададем 2 
млрд. и 620 милиона долара, което е загуба от 630 милиона долара до този момент. Според 
експерта към момента имаме заявена готовност за помощ единствено и само от Гърция. Той 
критикува плана на управляващите и заявява, че нямаме енергийна дипломация, нямаме 
подготвени министри. Решението вижда в премахването на мораториума за проучване на 
природен шистов газ, като уточнява, че не говори за Добруджа, а т.нар. Етрополски блок. 
 Другият събеседник в предаването, говорил и по темата за газа, е Станислав Балабанов – 
народен представител от ИТН. В рамките на разговор за оръжейната помощ за Украйна става дума 
и за газовата криза. Според него, правителството прави всичко възможно, за да успее да регулира 
този проблем и цената на газа да е поносима за обществото. 
 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 

Излъчен е репортаж за извънредната среща на енергийните министри на ЕС, на която е 
изразена солидарност с Полша и България и е обсъждана позицията на ЕС относно плащането в  
рубли за газ от Русия (синхрони на Роберт Хабек – Германия и Анна Москва – Полша). 
 
ХОРИЗОНТ  

На 02.05.2022 г. предаването „Преди всички“ започва в 07:26 ч. (От 06:00 ч. се излъчва 
предаването „Музикалният редактор представя…“, а от 07:20 ч. се излъчва „Евранет+“). 

На 02.05.2022 г.  не е излъчено предаването „Нещо повече“ ( От 16:07 ч. е излъчено 
предаването „БНР топ 20“- национална седмична класация за рок и поп музика, от 17:05 до 20:00 
ч. е излъчено предаването  „Хора, пътища,  автомобили“).     
   
Предаване „Преди всички“ с водеща Диана Дончева                    
                   В предаването „Преди всички“ в 07:30 ч. водещата Диана Дончева съобщава, че  
министрите на енергетиката  на страните - членки на ЕС  се събират извънредно, за да обсъдят дали 
плащането на руски газ в рубли е нарушение на наложените европейски санкции на Русия. 
Предстои обсъждане на шести пакет от санкции. Какъв е ефектът от тях? Ще се откаже ли Европа от 
внос на руски петрол, как ще се справим у нас с нови газови доставки извън Русия и колко 
взривоопасна,  повече дори от руския газ,  за управлението е темата Северна Македония при новия 
натиск от Брюксел? 
                  Коментар на Милен Керемедчиев, бивш зам. - министър на външните работи и на 
икономиката, за заплащането на енергоносителите,  за стремежа за намаляване на зависимостта 
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на страните-членки от руския газ, за възможностите за диверсификация на доставките, за 
повишаването на цената на газа, за това, че САЩ са станали най-голям износител на газ с кораби, за 
актуализацията на бюджета, за темата за активизирането на руските служби, за темата за Северна 
Македония. 
                  На пряката телефонна линия Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. 
Климент Охридски“, коментира темата, че в момента няма държава в ЕС, която да е приела 
плащането на руски газ в рубли. Може да има отделни компании, които извършват такава дейност, 
но държава-членка няма. Трябва да се познават клаузите на договора. В правото на ЕС има 
предвидени санкционни мерки. С предложената схема за плащане очевидно се цели избягване на 
санкциите. 
                 Разговор по телефона на водещата Диана Дончева  и на Юлиана Корнажева с Кремен 
Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите. По думите на Кремен Георгиев, 
останалите топлофикации извън София имат договори не само с „Булгаргаз“, но и с други търговци, 
лицензирани за газ в България, така че по договори газ има, остава и наистина да има количества 
физически. „Топлофикация София“ казват, че имат газ до края на месеца. По думите на Георгиев, 
правителството постоянно говори, че газ е осигурен, дали за един месец, дали за повече, ако това 
наистина е така, притеснение не би трябвало да има. Според Георгиев,  ако няма газ, 
топлофикациите ще бъдат най-малкият проблем в страната - има предприятия, които изрично 
трябва да работят на газ и не могат да преустановят своето производство или, ако го спрат, после 
не могат да тръгнат. Топлофикациите, ако нямат газ, те ще спрат и ще направят една профилактика, 
която други години примерно е била юли или август месец, тази, примерно, юни. Георгиев посочва, 
че всички топлофикации имат мазут.  
                 Гостът в  студиото Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ поставя 
въпроса за резервното гориво, което технологично може да се ползва.  Кремен Георгиев 
подчертава, че има резервно гориво, но не всички съоръжения могат да работят. По думите на 
Георгиев, има топлофикации, които имат друго резервно гориво, биомаси съоръжения, които да го 
изгарят, но не са с достатъчно големи мощности, за да могат да заменят изцяло природния газ. 
Георгиев посочва, че в КЕВР продължава процедура, започнала миналата година и прекъсната от 
мораториума, цялата информация е предоставена на КЕВР, след края на мораториума в края на 
март от КЕВР е била поискана допълнителна информация и предоставена, така че всичко, от  което 
има нужда КЕВР да вземе своето решение, е налично. Георгиев коментира темата за цената на 
топлинната енергия, като отбелязва, че минималното необходимо е над 50 % вдигане на 
топлинната енергия. Кремен Георгиев подчертава, че да има топлоснабдяване, трябва да се подаде 
някаква енергия, но тази енергия трябва да е с достатъчен потенциал, за да свърши някаква работа 
на потребителите, т. е. намаляването на температурата не означава, че те ще имат топла вода, ще 
имат хладка вода, а това не е услуга, която би трябвало да предоставя „Топлофикация“. Тя трябва 
да предоставя с определени параметри услуга, вписано е точно - от топлообменника на абонатната 
станция към крановете на абонатите трябва да тръгва вода с 55 °. Според Богомил Николов и 
Кремен Георгиев, идеята за понижението на температурата  е неприложима. По думите на 
Богомилов, има напрегнатост по отношение на цените, дали ще ги има услугите. Богомил Николов 
коментира ролята на потребителите и взискателността им при търсенето на стоките. Богомил 
Николов казва, че щом правителството смята, че може да осигури газ, защо се обсъжда коя 
топлофикация ще спре, правителството осигурява газа и всичко е наред. 
Вечерен осведомителен бюлетин в 18:00ч. с водещ  Деян Йотов  
             Като първа новина водещият съобщава, че министрите на енергетиката на 27-те страни - 
членки на ЕС заседават извънредно в Брюксел по повод спирането на доставките на руски природен 
газ за България и за Полша. Подробности от Лъчезар Вълев- френският министър Барбара Помпили, 
която председателства Съвета, е заявила, че целта е преди всичко Съюзът да покаже 
недвусмислено солидарността си със София и Варшава и да отхвърли едностранно налаганите от 
Русия мерки в нарушение на сключените с нея договори за доставка на газ. Включено е изказване 
на Помпили, че ще се продължи да се плаща в евро и в долари според договорите с Русия, не може 
да се приемат такива маневри, които са явно тяхно нарушение. ЕК няма информация до момента 
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някоя страна-членка или европейска компания да се е разплащала според новите изисквания на 
Кремъл, уверила от своя страна еврокомисарката по енергетика Кадри Симпсън. Тя не е 
коментирала и съдържанието на готвения нов пакет от санкциите срещу Русия заради войната в 
Украйна. Този пакет се очаква да бъде подготвен до средата на седмицата. Дали ЕС да наложи 
петролно ембарго на Русия, за да не спомага финансово за военната й агресия, е въпрос, по който 
сред 27-те няма единно мнение. Германия е готова да спре вноса на руски петрол, въпреки че това 
няма да е без последствия, обявил министърът на икономиката Роберт Хабек. Унгария обаче е 
готова да наложи вето. България също е склонна да подкрепи такава стъпка, станало ясно от 
изявлението от предния ден на премиера Кирил Петков. Агенция „Ройтерс“ цитира двама 
високопоставени източници от евринституциите, според  които Унгария и Словакия може да 
получат право по изключение да не спазват такава санкция известен период от време. Полският 
министър на енергетиката Анна Москва декларира готовността на правителството във Варшава да 
се откаже незабавно от руския петрол и да помогне и на други страни-членки да дерусифицират 
енергийните си доставки, вкл. Германия. 
             Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще участва на следващия ден в 
церемония за началото на строителството на терминала за втечнен газ край Александруполис. Там 
ще е премиерът Кирил Петков. Значението на това съоръжение за премахване на независимостта 
на региона ни от руско синьо гориво е тема на анализи и коментари в гръцките медии. 
Кореспонденция на Катя Пеева от Гърция -терминалът за втечнен газ в Александруполис е от 
стратегичско значение както за Гърция, така и за съседните балкански страни. Това е заявил преди 
дни премиерът Кириакос Мицотакис. Българската компания „Булгартрансгаз“ е с 20 % акционерен 
дял в терминала, България вече има резервиран капацитет, съобщават енергийни експерти. Този 
терминал ще се свърже с газопреносната система на България, Сърбия и Северна Македония. 
Предвижда се да влезе в експлоатация в края на следващата година. Достъпът до алтернативни 
доставки на втечнен газ осигурява конкурентни цени за потребителите, а и гарантира сигурност за 
наличие на природен газ за балканските страни, посочват в коментари гръцки експерти. На 
откриването в Александруполис на следващия ден се очакват премиерите на съседните балкански 
страни. Гръцката страна уточнява, че българският премиер Петков ще инспектира и строителството 
на газовата връзка в района на Комотини. 
                Бившият премиер Бойко Борисов е обвинил правителството в корупционни схеми с 
газовите доставки. Той се е позовал ма медийни публикации, според които компания на име МЕТ 
е подставен играч на „Газпром“,  има договорка с монополиста да доставя руски природен газ. 
Включено е изказване на Борисов, който цитира сайта на  „Медиапул“ от 31 януари, цитира и „Клуб 
Z”.  
                  Водещият съобщава,  че предния ден премиерът Кирил Петков е признал, че след 
спирането на руските доставки на природен газ от Гърция влизат количества през фирма, 
посредник, която е резервирала капацитет още преди войната в Украйна. Според Петков, 
държавата чрез „Булгаргаз“ не е могла да осигури такъв капацитет, тъй като търговете се 
организират на месечна база. 
                   От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори са предупредили 
премиера Кирил Петков, че ще бъдат организирани протести заради очакваното ново поскъпване 
на природния газ. Българската индустрия не може да понесе по-високи цени от априлските, заявил 
по Националното радио изпълнителният директор на федерацията Ивайло Найденов. Включено е 
изказване на Найденов, че предприятията вече са декапитализирани от ситуацията с цените на 
електроенергията, въпреки компенсациите, и настояват правителството да предприеме мерки или 
за запазване, още по-добре за намаляване на цената, иначе нямат голям избор, освен  да преминат 
към протестни действия така, както са били заявили работодателските организации. По-рано от 
правителствената пресслужба са обявили, че премиерът Петков ще се срещне с представителите на 
работодателските организации в четвъртък 5 май по повод цените на природния газ и на тока. 
                      Финландските власти са обявили, че прекратяват проект за изграждане на атомна 
електроцентрала заедно с „Росатом“. Официално са били изтъкнати два мотива за забавяне от 
страна на руската държавна компания и увеличени рискове заради руското нападение срещу 
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Украйна. Договорът с „Росатом“ е прекратен при вече похарчени близо 700 млн. евро за проекта. 
Централата е трябвало да има един реактор и да осигурява 10 % от нуждите на Финландия от 
електроенергия. Цената на целия проект се е изчислявала на 7,5 млрд. евро. 
                     На 02.05.2022 г. в емисии новини в 06:30 ч., в Сутрешния осведомителен бюлетин в 07:00 
ч., в 08:00 ч., в 09:00 ч., в 16:00 ч., в 17:00 ч. се съдържа информация по темата за спрените доставки 
на руски природен газ за България. Акценти в емисиите - извънредно заседание в Брюксел на 
министрите на енергетиката на страните-членки на ЕС за проучване на възможностите за 
допълнителни действия за сигурност на доставките, транзита на газ и управлението на резервите 
на синьо гориво, мерки за укрепване на координацията между страните-членки, предстояща среща 
на премиера Кирил Петков с представители на работодателски организации, среща на 
вицепремиера Корнелия Нинова с представители на работодателски организации, които са 
поискали преговорите с „Газпром“ да продължат, да се замразят цените на газа и да има 
компенсации от страна на държавата, предложение на ЕС за поетапно отказване от вноса на руски 
петрол, като част от нов пакет санкции срещу Русия, ЕК няма информация която и да било държава 
или компания от ЕС да е платила за руски газ в рубли, Полша е готова да стане напълно независима 
от руския петрол,  председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще участва на следващия ден 
в церемония за началото на строителството на терминала за втечнен газ край Александруполис, там 
ще е премиерът Кирил Петков, изказване на бившия премиер Бойко Борисов за корупционни схеми 
с газовите доставки,  от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори са 
предупредили премиера Кирил Петков, че ще бъдат организирани протести заради очакваното 
ново поскъпване на природния газ, финландските власти са обявили, че прекратяват проект за 
изграждане на атомна електроцентрала заедно с „Росатом“. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  

07:46 – 08:00 Има ли риск от газов колапс у нас и ще поскъпне ли синьото гориво. Обсъдени 
са възможните сценарии за бързо подписване на дългосрочен договор без посредник и закупуване 
и доставки на газ. Засяга се темата със сегашния капацитет на хранилището в Чирен и възможно ли 
е било хранилището да бъде пълно към момента. 

Разговор в студиото с Евгени Кънев (икономист) и Мартин Владимиров енергиен експерт 
(Център за изследване на демокрацията). Експертите обсъждат забавянето на реакцията от страна 
на „Булгаргаз“ при настъпилата енергийна несигурност, което е довело до кризата и липсата на 
повече алтернативи за страната. Акцентът от разговора е, че всички предупреждения за повишение 
на цените са спекулация. Посочена е важността на следващите стъпки от страна на държавата и че 
при случване на варианта за внос на азерски газ, цените е много вероятно да бъдат надолу. Също 
така се посочва липсата на действие от страна на правителството през последните 2 месеца, за да 
бъде осигурена реална диверсификация на природен газ. 
„Пресечна точка“ 

16:32 – 16:46 Във втората част на дискусията в студиото с гости Лидия Шулева (бизнес и 
финансов консултант); Антоанета Христова(политически психолог); Александър Христов (ПР 
експерт) е направен коментар на анализа на експертите Евгени Кънев и Мартин Владимиров в 
„Здравей, България“ по – рано през деня както и на очакванията след срещата на енергийните 
министри в Брюксел за спирането на руския газ. Обсъдени са възможностите за доставки на газ за 
страната ни. Посочена е важността на диверсификацията на доставките. Участниците се обединяват 
около тезата за неяснотата по темата и определящия фактор ЦЕНАТА на газа. 
Централна емисия Новините на НОВА 

Темата е първа в анонса на емисията със заглавие „Газов удар“. Обявена е готовността за 
протести на едни от най-големите производители у нас. В анонса е включена и новината за 
извънредна среща на енергийните министри в Брюксел. 

Темата е първа в емисията като се търси отговор на въпроса „Има ли  прикрита схема за 
алтернативните доставки на газ?“ и се съобщава, че големите производители са готови за 
протести. Излъчен е репортаж относно очакваното решение за цената на газа, който страната ни 
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получава в момента, в който е изчетена и официалната позиция на „Булгаргаз“ относно избора на 
доставчици. С изказвания в репортажа са включени Бойко Борисов и Делян Добрев (ГЕРБ), 
Станислав Балабанов (ИТН) и Ивайло Найденов (Федерация на индустриалните енергийни 
консуматори). На екран е излъчена справка за търговията на дружеството „МЕТ“ с природен газ в 
Р.България. 

В репортаж на Александрина Аврамова за срещата на енергийните министри на Европа в 
Брюксел става ясно, че страната ни подкрепя предложението на ЕК за общоевропейска платформа 
за закупуване на природен газ. Излъчени са част от изказванията на Кадри Симсон (европейски 
комисар по енергетиката), Ана Москва (министър на околната среда на Полша). В репортаж на 
Добромир Николов от Гърция е представено, че интерконекторът с Гърция се очаква да е готов до 
30 юни, но не се знае колко време ще бъде необходимо за започването на работа. 
 
BULGARIA ON AIR 
„България сутрин“ 

В предаването „България сутрин“ гости в студиото са: Димитър Иванов, експерт за „Може 
ли да има поевтиняване на цената на природния газ, въпреки спрените доставки на руски газ. 
Какви са алтернативите пред България? “; Петър Витанов, евродепутат за „Ще има ли единна 
позиция от Европейската комисия за руския газ? Възможно ли е предоговаряне на договора с 
Газпром?“; Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация активни потребители за 
„Нарушават ли се правата на потребителите, ако топлофикациите намалят температурата 
на топлата вода? “ 

В новините в 07:00 ч., 07:30 ч. първа новина е, че министрите на енергетиката от ЕС се 
събират на извънредно заседание в Брюксел. Въпросът за покупката на руски газ и плащането в 
рубли ще е основна тема в дневния ред.  
НОВИНИ 

В централната новинарска емисия - "Новините ON AIR" в 18:30 ч. първа новина е - 
Индустрията готви протести, заради по-високите цени на газа. Бизнесът заплашва с протести, 
заради по-високата цена на газа и електроенергията. Искат таван на цената на синьото гориво. 
Следва репортаж. В интервю Даниела Симеоново, управител на шивашка фирма споделя, че е 
напълно възможно да има фалити. За това индустрията настоява за компенсации за електроенергия 
да продължат и през следващите 2 месеца. 

Бившите управляващи прогнозират скок на цените около 30%.  
Министрите на енергетиката от ЕС се събират на извънредно заседание в Брюксел. Въпросът 

за покупката на руски газ и плащането в рубли ще е основна тема в дневния ред.  
„Денят ON AIR“ 

В „Денят ON AIR" гости в студиото са Еленко Божков, енергиен експерт и проф. Валентин 
Колев, декан на електротехническия факултет в ТУ София по темата: „Планът на кабинета. Дали 
и как ще се сбогува България с руския газ.“ 

По газовата тема гост в студиото е проф. Александър Томов, лидер на „Българска 
социалдемокрация – Евролевица“. „Геополитически сблъсъци. Кой губи и кой печели от тази 
криза?“ Става дума за конфликт на интереси от голям мащаб. Трябва да се разследва спешно. 
Министър-председателят трябва спешно да излезе и да отхвърли тези твърдения, ако има 
аргументи. Появяват се група посредници зад които стоят политици. Шефът на фирмата 
Медхолдинг е направен шеф на Булгаргаз. Медхолдинг предварително е резервирало капацитет, 
тъй като се е знаело, че ще откажат на Газпром да плащат в рубли и са търсили начин да намерят 
нови структури близки до тях, които да свършат тази работа.   
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

На 2 май в новинарските емисии темата намира отражение в една новинарска емисия с 
информация за предизвиканата от спирането на природен газ за България и Полша предстояща 
среща в Брюксел на министрите на енергетиката на страните членки на ЕС. На срещата се очаква 
набелязване на мерки и координация за решаване на създалата се криза на територията на съюза.  
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В емисията се излъчва и позицията на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който отправя критика 
към управляващите, които според него крият, че държавата ще купува руски газ, но през 
посредници, респективно на по-висока цена.  
 
ИЗВОДИ: 
 
БНТ1  
Наблюдението регистрира изключително наситено и плътно присъствие на темата за спрените 
доставки на синьо гориво в актуалните предавания в БНТ1, като различава два плана при 
коментарите и анализите – политически и експертен, които на моменти се припокриват. В този 
смисъл може да се отчете сравнително пропорционално представяне на аспектите, в които се 
възприема и разглежда проблема от различните групи, очертаващи се в хода на обществения 
дебат, които могат да се определят, както следва: 
- Становище на правителството, подкрепено от народните представители на политическите сили, 
участващи в управлението и някои експерти като Наско Начев: „Газпром“ едностранно и в 
нарушение на договора е прекъснал доставките за България, която в отговор отказва да преговаря 
от позицията на притискана и шантажирана страна и категорично върви към диверсификация (която 
правителството на ГЕРБ 12 години не е извършило); прекъсване на зависимостта от руския газ, който 
Москва използва като оръжие и чрез който финансира инвазията си в Украйна. Към настоящия 
момент са осигурени алтернативни доставки, възможно е леко повишение на цената, но няма 
съществен проблем; 
- Становище на опозиционните политически сили (участие на представители на „Възраждане“ не 
е установено), голямата част от които подкрепят идеята за откъсване от руската газова зависимост, 
но твърдят, че има готова изградена газова инфраструктура и достатъчно възможности за 
алтернативни доставки, които не се използват ефективно от управляващите, които от своя страна 
не са направили никакво усилие да довършат подготвената интерконекторна връзка с Гърция. 
Обвиняват правителството, че отново въвежда посредници и прогнозират високи цени и тежки 
времена за индустрията и бизнеса; 
- Становище на организациите на индустрията, газовия и енергийния бизнес, повечето експерти, 
за които не е важно откъде идва газът, стига доставките да са постоянни, предвидими и на ниска 
цена, за да има сигурност. Повечето анализи, представени от тях показват, че няма как да се 
постигне 100% независимост от руския газ; 
- Становище на ЕС и ЕК, представители на европейските ни партньори, което се споделя от всички 
останали групи на национално ниво: трябва да сме единни, за да се противопоставим на руския 
шантаж с газа, като търсим варианти за диверсификация и алтернативни доставки. 

В дебата за газа участие вземат представители на президентството, правителството, 
законодателната власт, както и широка палитра от утвърдени експерти, в т.ч. политолози и 
анализатори. Така Българската национална телевизия, при спазване на изискването за плурализъм 
на гледните точки във всяко едно от предаванията с политическа и икономическа тематика, 
предоставя на зрителите възможността да се запознаят обстойно с позициите на различните 
обособени групи и да си съставят собствено мнение. За това допринася и активното и подготвено 
участие на водещите в разговорите, както и спазването на професионалните стандарти от страна на 
екипите, реализиращи актуалните предавания и новините. 

Разпространеното аудио-визуално съдържание е в съответствие с разпоредбите в ЗРТ. 
 

ХОРИЗОНТ 
В програма ХОРИЗОНТ на БНР в наблюдавания период 26.04.-02.05.2022 г. сред водещите 

теми е спирането от Русия на доставки на природен газ за България и Полша. Темата се разглежда 
като отговор на Русия за наложените спрямо нея санкции във връзка  с  военния конфликт в Украйна. 
Широк е отзвукът сред българската общественост по темата за спрените доставки на природен газ 
от Русия за България. Отчита се загрижеността на българското правителство за справяне със 
ситуацията, за осигуряване на алтернативни източници за доставка на природен газ, необходим за 
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работата на предприятия и на топлофикационните дружества в страната. Въпросът за спрените 
доставки на природен газ от Русия за нашата страна има не само икономическо измерение, но се 
отразява и на политическата ситуация в страната, тъй като е свързан с предизвикателствата пред 
управляващата към този момент коалиция да оцелее.  Въпросът за спрените доставки на природен 
газ от Русия за България и Полша намира широк отзвук и сред европейската общност, която 
проявява солидарност в търсенето на алтернативни източници за доставки на газ в европейските 
страни, за да се развиват икономиките им.    
                Темата за спрения руски газ за България е водеща в наблюдаваните издания на 
предаванията „Преди всички“, „Нещо повече“, „Политически некоректно“. Излъчени са репортажи 
и са представени различни коментари по темата.  
                  Спазено е изискването общественият доставчик БНР да представя различни гледни точки 
по темата, като включва участия на експерти - икономист, финансов анализатор, преподаватели,  на 
представители на законодателната власт-депутати от различни политически сили, на бивши 
министри, на представители на асоциации. Дава се възможност на участниците в предаванията 
свободно да изказват мненията по поставените въпроси. Наблюдават се и коментари на водещи на 
предаванията.        
                   В  коментарите на участниците в изданията на наблюдаваните предавания се отразява  
значимостта на въпроса за спрените от Русия доставки на природен газ за България. Коментират се 
възможните причини за създалата се ситуация и необходимостта от търсене на алтернативни 
източници за доставки на газ. Участниците в изданията на предаванията акцентират върху твърдата 
позиция, че нашата страна изпълнява договора с „Газпром“ и няма да приеме искането на Русия 
заплащанията по договора да са в рубли. Подчертава се необходимостта от общоевропейско 
решение на проблема със спирането на руския газ, необходимостта от диверсификация, търсене на 
алтернативни източници и  перспективи пред европейските страни за енергийна независимост от 
Русия. 
                  Общественият доставчик БНР се придържа към официалната информация по темата от 
институции чрез изявления на представители на изпълнителната власт, на законодателната власт, 
на представители на европейските институции.  
                 Общественият доставчик спазва ангажираността си да предоставя в емисиите новини 
актуална информация по темата за спрените от Русия доставки на природен газ за България. В 
излъчените репортажи във Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 ч., както и в емисии новини, 
излъчени в сутрешни и следобедни часове, информацията за спрения газ от Русия за България е 
представена последователно. В репортажи са включени изказвания на министри, на представители 
на различни институции, на представители на европейски институции, на говорителя на Кремъл по 
темата за спрения руски газ за България. В емисиите новини общественият доставчик се придържа 
към информативно отразяване на събитията, като се позовава на официалната информация от 
институции. Има кореспонденции от Брюксел, Москва, Атина. На 27.04.2022 г. има пряко излъчване 
в емисията новини в 09:00 ч. на изявление на министъра на енергетиката Александър Николов по 
темата за спрения руски газ за България.                    
                 Спазени са разпоредбите на Закона за радиото и телевизията относно гарантиране 
правото на информация. В програма ХОРИЗОНТ не е открито съдържание, което да противоречи на 
Закона за радиото и телевизията.    
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

В разглеждания период информацията по темата е богата и се разглежда в динамика. В 
новинарския поток преобладават преки включвания и репортажи на живо, темата присъства в 
много дискусионни форми. Представени са  различни мнения на политици и експерти, които 
анализират ситуацията във вътрешно и външно политически аспекти. Проведени са интервюта с 
енергийни специалисти, чиито коментари са ориентирани към алтернативите за доставки. 
Акцентите в съдържанието са предотвратяване на кризата чрез установяване на диверсификация и 
спекулациите относно цената на газа. Проведена е анкета по темата със зрители на НОВА в 
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сутрешния блок, където са отчетени постоянни разисквания за газа. Не е констатирано нарушение 
на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. 
 
БТВ 

Темата за спирането на руския газ е преобладаваща в програмата в наблюдавания период, 
особено на 27, 28 и 29 април. Представителите на управляващата коалиция уверяват, че няма 
страшно - газ ще има, че България няма да се поддаде на рекет и шантаж от Русия. Те отправят и 
обвинения към ГЕРБ, че не е направено нищо по отношение на диверсификацията на доставките. 
Опозиционните политици от ГЕРБ и ВМРО говорят за далавери и корупция, за липса на капацитет, 
за постигната диверсификация, но поради неграмотно управление това не се използва. В интервюто 
на Мария Цънцърова с министъра на енергетиката Александър Николов недвусмислено се откроява 
позицията на журналистката, че около спирането на газа и новите договори има скрити интереси, 
конфликт на интереси, корупционни съмнения и цял подготвен сценарий с цел обогатяването на 
определен кръг търговци и посредници. Обвинения към властта отправят и Румен Овчаров  и Мая 
Манолова за корупция сред управляващите. Гостуващите политолози и журналисти 
преобладаващо оценяват спирането на доставките като нещо добро за България, защото се 
освобождаваме от руско влияние – изключение правят Слави Василев и донякъде Росен 
Карадимов. Експертите са на мнение, че България без газ няма да остане, но това ще ни струва 
скъпо. Някой от тях – Валентин Николов, Бойко Ноев обвиняват управляващите в некадърност, 
други са за свободен конкурентен пазар, в който наравно да участват Булгаргаз и търговци – Васко 
Начев, Пламен Павлов. Представителите на бизнеса изразяват тревога, че предстоят тежки 
времена, че не са взети необходимите мерки, че може да се стигне до фалити. В международен 
план се акцентира върху солидарността на ЕС и САЩ с България. 
 
BULGARIA ON AIR  

Темата е отразена в почти всички наблюдавани предавания. В новинарските емисии е 
водеща в периода. Доставчикът представя множество гледни точки и мнения. В новинарските 
емисии са включени части от интервюта на експерти, взели участие в различни предавания. 
Преобладаващи по темата с газа са анализите и коментарите на енергийни експерти. Отразена е 
позицията на правителството. Показана е и позицията на опозиционните партии, както и на бивши 
министри на енергетиката. Многобройни са репортажите, включени в новинарските емисии, в 
които е отразена позицията на бизнеса и индустрията. Не липсват и политическите анализи, мнения 
на дипломати. Доставчикът е представил отзвука на събитията в Европейската комисия. Не е 
пропуснато и мнението на гражданите. 

Темата за спрените доставки на руски газ е доминираща в цялото наблюдавано 
съдържание.  Въпреки, че е водеща, не може да се определи като преекспонирана, тъй като е от 
значителна обществена важност. ЗРТ е спазен. 
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

Фокусираният мониторинг на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, извършен в периода 
29.04. – 02.05.2022 година, констатира отражение на дебатите за руския природен газ и спирането 
му за България в съдържанието на новинарските емисии на програмата, обзорното 
информационно предаване „Денят на Дарик“ и съботното издание на обзорно-политическото 
предаването „Седмицата “. 

В първата половина на наблюдението темата е водеща новина. Във втората половина, 
кризата, предизвикана от спрените доставки на природен газ от Русия, е изместена от 
предстоящото решение на България за оказване на военно-техническа помощ на Украйна. На 
аудиторията се представят позициите на официалните власти в Република България – президента 
Румен Радев и представители на законодателната и изпълнителната власт, в лицето на 
председателя на Народното събрание Никола Минчев, на министър-председателя Кирил Петков и 
на вицепремиерите Корнелия Нинова и Асен Василев. Предвид мащабите на предизвиканата криза 
и негативното въздействие върху бизнеса, на слушателите се представят позициите на 
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работодателските организации в България – на Асоциацията на индустриалния капитал от 
председателя Васил Велев; Българската стопанска камара – председателя Добри Митрев и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците – председателя Кирил Домусчиев.  

Положителна е тенденцията в програмата да се предоставя информация за мненията, 
оценките и вижданията на отделните политически субекти, стоящи на противоположни позиции по 
особено чувствителните теми, предизвикани от военните действия в Украйна. В съдържанието на 
наблюдаваните предавания се отразява и случващото се в останалите страни членки на 
Европейския съюз и предприетите действия от тяхна страна в трудната ситуация, като се цитират 
източниците на информация, на които се позовава медията. Ежедневно се предоставя актуална 
информация относно стъпките, които българското правителство предприема в търсене на 
алтернативни източници за доставка на природен газ, както и актуална информация за цената на 
синьото гориво. 

Извършеното наблюдение констатира стремеж на медията да поддържа навременна и 
добра информираност на своята радиоаудитория чрез представяне на различните гледни точки по 
тема за спрения газ. Няма нарушение на ЗРТ.  
 


