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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Economy News.bg 
 
√ АИКБ за електроенергийната система до 2050 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи визията си за развитие на електроенергийното производство 
в страната ни с хоризонт до 2050 г. Предложени са два сценария, разработени от енергийни експерти на АИКБ. И двата са 
силно фокусирани върху значителен ръст на ВЕИ в страната като част от цялостен адекватен и устойчив електроенергиен 
сектор. При първия сценарий са добавени базови паро-газови мощности, а при втория – нови ядрени. Моделите са 
разработени така, че страната ни да постигне оптимална ценова структура, мощностна и системна техническа 
обезпеченост, адекватна разполагаемост, електроенергиен баланс и устойчиви нисковъглеродни нива. 
Сценариите за развитие на енергийната система бяха представени на специално организирана от АИКБ дискусия на тема 
„Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“. Целта на общественото обсъждане е постигане на 
експертен консенсус за балансирана, устойчива, дългосрочна енергийна стратегия, която да намери отражение в 
съответните национални документи, организационни стъпки и реализация. 
Представените от Асоциация на индустриалния капитал модели се базират на идеята за създаване на комплексен 
методически подход и поетапното оттегляне от производство на електроенергия от въглищни, топлофикационни и 
кондензационни централи на природен газ, като освен нови генериращи мощности включват и инвестиции в батерии 
и  системи за съхранение на енергия, базирани на водородни технологии. Направените базови допускания в моделите са 
с времева проекция през 5 години до 2050 г., реален средногодишен ръст на БВП до 3,1%, инфлация до 2% и 
средногодишно оскъпяване на квотите за въглеродни емисии от 5 евро/т/г за периода.      
При първия сценарий въглеродния отпечатък на страната ни ще е 63 кг/МВтч през 2050 г., с което България ще изпълни 
изискванията на ЕС, а потенциалната миксова цена за мегаватчас ще е под 74 евро. При този модел се запазва 
съществуващия капацитет на АЕЦ и ВЕЦ. Ръст в нетните мощности е заложен при вятърните централи, фотоволтаичните 
централи, електроцентралите на биомаса, както и нови геотермални централи и паро-газови централи с комбиниран 
цикъл. Най-сериозно увеличение в капацитета е прогнозирано при фотоволтаичните централи - със 7600 МВт до 2050 г. 
Сериозен ръст е заложен и в капацитета на вятърните централи, при които в края на посочения период нарастването е с 
1500 МВт до 2200 МВт. Новите паро-газови централи с комбиниран цикъл са заложени с нетна мощност от 500 МВт към 
2050 г. 
За да е устойчиво енергийното ни производство, при този сценарий България трябва да изгради системи за съхранение 
на енергия, включващи комплекс за производство на водород чрез електролиза, комплекс за съхранение и комплекс от 
горивни клетки за електропроизводство. Разчетите показват  1500 МВт електролизори и 750 МВт горивни клетки. 
Особено удачно е изграждането на системи за съхранение на енергия да се комбинира с допълнителни мощности за 
производство на водород и използването му в България за целите на индустрията, транспорта, енергопроизводството, 
както и за развитие на експортния капацитет. 
Общата стойност на предвидените инвестиции за осъществяването на този сценарий е 11,7 млрд. евро, в т.ч. 7,9 млрд. 
евро частни инвестиции. 
Вторият сценарий припокрива заложените стойности на ВЕИ, но разглежда възможността за увеличаване на 
производството на електроенергия от АЕЦ вместо нови парогазови мощности. Предвиденото увеличение е от 1000 МВт. 
За устойчивостта на този сценарий България трябва да увеличи капацитета на системите за съхранение на енергия с 
допълнителни електролизори за 2500 МВт при запазване на капацитета на горивните клетки – в размер на 750 МВт. 
При така разработения вариант въглеродния отпечатък на страната ни към 2050 г. ще е 38 кг/МВтч,  а потенциалната 
миксова цена за мегават час ще е под 75 евро. Общата стойност на предвидените инвестиции, необходими за 
осъществяването на този сценарий е 17 млрд. евро, в т.ч. 11,5 млрд. евро частни инвестиции. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев след срещата в президентството 
Изявление на президента Румен Радев след среща на държавните институции във връзка с военните действия в Украйна. 
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В срещата участваха председателят на Народното събрание Никола Минчев, министър-председателят Кирил Петков, 
министърът на отбраната Стефан Янев, министърът на външните работи Теодора Генчовска, вицепремиерът по 
еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, директорът на служба "Военно разузнаване" бригаден генерал 
Венелин Венев и председателят на ДАР Антоан Гечев. 
 
√ Народното събрание подготвя обща декларация за руската военна операция в Украйна 
Народното събрание подготвя обща декларация, подкрепена от всички политически сили по повод военната операция на 
Русия в Украйна. 
Това беше решено на председателски съвет преди началото на парламентарното заседание. 
 
√ От нашите пратеници: Сирени за тревога в Украйна, опашки на банкоматите и бензиностанциите 
Нови експлозии в град Мариупол. Два военни камиона и цистерна с гориво тръгнаха към източната част на града. 
Затворен е входът на града за влизащи автомобили. 
Хората масово зареждат гориво от бензиностанциите за напускане от града. Има и опашки пред банкоматите за 
запасяване със средства. Хората се притесняват за спестяванията си, защото не знаят какво ще се случи. Лишени са от 
информация за себе си и семействата си. Местните хора са в паника и не знаят как да реагират. Нищо не работи и не е 
отворено. 
Въздушното пространство е затворено и е обявено извънредно положение. 
Полицията се въоръжава с наличните си оръжия, за момента общественият транспорт в града функционира. 
Хората са стресирани, по-възрастните нямат намерение да напускат града. Президентът Зеленски призова украинците да 
останат по домовете си. 
Според информация на УНИАН има експлозии в Одеса, Бердянска, Киев, две в Краматорск, край летище Бориспол. 
 
√ Над 1 млн. души може да потърсят убежище в ЕС, ако Русия нахлуе в Украйна 
Ако Русия нахлуе в Украйна, в Европейския съюз може да потърсят убежище над 1 милион души. Според вицепрезидента 
на Европейската комисия Маргаритис Схинас бежанците може да бъдат използвани като средство за натиск срещу 
общността, подобно на мигрантите, навлизащи от Беларус. 
Предполага се, че при руско нахлуване в Украйна бежанците може да се насочат предимно към съседна Полша - общата 
граница между двете страни е с дължина 535 километра. Полското правителство вече заяви, че се подготвя за 
вероятността през границата да преминат до милион украински бежанци. Междувременно Варшава обяви, че ще строи 
стена по границата си с Русия. В Полша към момента живеят около милион и половина украинци, но официално са 
регистрирани 300 000. 
Според заместник-председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас в Украйна живеят около 20 000 граждани 
на страни от Европейския съюз, но има и голяма група хора, които имат роднини в някои от 27-те страни членки. 
Споменът за използването на бежанци като средство за натиск по границата между Беларус и Полша от есента на 
миналата година поражда опасения, че украинските граждани от застрашените от конфликта територии могат да 
попаднат в подобна ситуация. 
В самата Украйна след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. бяха регистрирани около милион и половина 
вътрешни бежанци. 135 000 от тях намират убежище в Харков, търсейки спасение от конфликта в сепаратистките области 
на югоизток. Девет години по-късно стотици хора още живеят във временните жилища, изградени с помощ от 
германското правителство. 
"Хората идваха в нашия лагер без нищо, плачещи семейства и деца от териториите под обстрел. Аз отговарях на 
горещата линия за бежанци от района на Луганск", казва Евгения Левенщайн, координатор в организация "Украински 
граници". 
Малко от бежанците, напуснали Югоизточна Украйна, са се завърнали по родните си места. 
"Те избраха Харков за своя нов живот. Това е тяхното убежище. Те са родени в Донецк, в Луганск; те са обичали 
градовете си, но избраха Харков за свой нов дом и нямат намерение да го напускат. Искат да останат и да го 
защитават. Но как? Нямам представа", казва Левенщайн. 
Според Норвежкия комитет за бежанците над два милиона украинци, които живеят край 427-километровата гранична 
линия, са заплашени от принудително напускане на домовете си, ако конфликтът в района се разрасне. 
 
√ Председателят на ЕК свиква всички еврокомисари на извънредна среща, очакват се нови санкции срещу Русия 
"Среща на върха ще има в Брюксел, както беше планирано. Преди това през целия ден ще има и много други срещи. 
Както знаете и ЕС,и НАТО остро осъдиха руската атака срещу Украйна", каза в "Денят започва" кореспондентът на БНТ от 
Брюксел Десислава Апостолова. 
И допълни, че генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг е заявил, че съжалява много, че Русия е избрала пътя на 
войната след толкова много дипломатически усилия от всички страни. 
Столтенберг е подчертал в изявление, че НАТО е готов да защитава всички свои съюзници. 
"Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пък излязоха със 
съвместно изявление, в което обещаха и хуманитарна помощ на Украйна ако това е необходимо", допълни Десислава 
Апостолова. 
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Малко по-късно Урсула фон дер Лайен свиква всички еврокомисари на извънредна среща в Еврокомисията. След това тя 
ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Двамата се очаква да направят изявления, за да 
координират последващите действия на ЕС и НАТО. 
"А тази вечер в 21 ч. българско време в Брюксел се очаква да пристигнат всички европейски лидери. Това, което 
засега се обсъжда тук, са следващи санкции срещу Русия", уточни Апостолова. 
И припомни, че ЕС наложи голям пакет от санкции, които засягат 351 депутати от Руската дума и на 37 физически и 
юридически лица, свързани с организирането на военните атаки. Както и че, ЕС е готов да наложи още санкции на Русия. 
 
√ Андрей Ковачев, евродепутат : Санкциите срещу Русия ще имат негативни последици за всички нас 
"Санкциите срещу Русия ще имат негативни последици за всички нас, особено върху България",. Това каза в "Денят 
започва" по БНТ евродепутатът Андрей Ковачев. 
И допълни, че днес говорим за нещо, което е нечувано от Втората световна война на Европейския континент. 
"Трябва да сме готови да продължим през този зимен период с енергийните ни източници. Въпросът е дали ще имаме 
достатъчно. Дали сме подготвени за най-лошия сценарий, когато няма да има никакви доставки от Руската федерация", 
каза Ковачев. 
Той припомни, че вчера беше наложен първият етап от санкциите с 555 лица, повечето от Думата, министри, замесени 
военни. И добави, че днес на извънредно заседание в Брюксел ще се въведат и нови. 
"Трябва ЕС, САЩ и Великобритания да спрат всякакви финансови потоци към руския бюджет и руската военна машина", 
подчерта евродепутатът. 
 
√ Байдън осъди руската операция в Украйна 
Американският президент определи руската операция като "непровокирана и необоснована атака" на Русия срещу 
Украйна. 
Джо Байдън заяви, че "светът ще държи Русия отговорна" за атаката ѝ и предупреди, че операцията ще причини 
"катастрофална загуба на живот". 
От Белия дом съобщиха, че по-късно днес Байдън ще направи обръщение към сънародниците си, за да очертае 
"последиците" за Русия. 
 
Дума 
 
√ България осъжда военните действия в Украйна, няма пряка заплаха за страната ни 
Извънредна среща при президента заради руската операция в Украйна 
Президентът Румен Радев определи като абсолютно недопустима руската военна операция в Украйна, след като проведе 
днес извънредна среща с правителството, председателя на парламента и службите заради ситуацията в Украйна след 
началото на руска военна операция в страната. 
След срещата президентът Радев заяви: 
„В ход е пълномащабна конвенционална операция на Руската федерация с всички възможни сили и средства. С нанасяне 
на удари по критичната инфраструктура и важни военни обекти на територията на цяла Украйна. Това е абсолютно 
недопустимо. В XXI век, в Европа да летят стратегически бомбардировачи, ракети, въздушни и морски десанти с удари по 
суверенна държава. Категорично недопустимо. Оценихме по данните на всички служби към момента няма пряка военна 
заплаха за сигурността на Република България. Но има редица рискове. Като цяло ситуацията за сигурността и средата за 
сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са тотално променени“. 
„Оценяваме в момента и правителството продължава да извършва разчети за рисковете, касаещи въздушните и морски 
пътища, енергийните трасета, цялата система на доставки, която касае цялото ни общество. Тези анализи ще продължат 
и днес и утре с търсене на всички възможни варианти, така че да няма прекъсване на енергийните доставки, на газ,  
особено важно на петрол, доставките на храни, доставките на всички стоки от първа необходимост, които жизнено ни 
касаят. Търсят се и се работи по всякакви алтернативни трасета и доставки. В ход са дейности, които да защитят България 
по отношение на киберсигурността. Изключително важно – България няма да допусне и ще работи активно за своята 
защита в рамките на НАТО и изобщо в системата за национална и колективна сигурност. В ход вече са консултации в 
рамките на НАТО“, каза още президентът. 
Петков: Извеждането на българите в Украйна е приоритет номер едно   
"Българските институции работят рамо до рамо, всичките, координирано! Изготвяме ясни планове по очертаните 
приоритети! Приоритет номер едно, разбира се, е извеждането на българите от Украйна. С Министерство на транспорта 
организираме сухопътен транспорт, както и за приемане на хора от Украйна в тези размери - тези 4000 човека. Ще 
организираме с Министерството на туризма бази, които да използваме - българските хотели, така че да можем да 
приемаме този голям брой от хора. Едновременно с това работим с МВР и ДАНС да организираме бързо обработване на 
данни на тези хора, така че да можем да ги приемам.  
Откъм приоритетите за енергийна сигурност от седмица и половина, откакто обявихме, се готвим с най-различни 
планове така, че да имаме възможност да митигираме (предприемане на дейтвие с цел намаляване на риска б.р.) 
всичките рискове, които може да нанесе съществуващата ситуация. 
Осъждаме остро действията на Руската Федерация. Това е недопустимо! България ще бъде партньор, който може да се 
очаква, че ще говори с един глас с ЕС и с НАТО. Днеска в 8:00 ще бъда в Брюксел и отговорът на ЕС ще бъде в един глас. 
Рамо до рамо всичките институции сме заедно. Следим ситуацията ежечасно и ще направим всичко възможно заедно, 
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рисковете, които са на база на тази ситуация, да не повлияят на българските домакинства. Ще информираме 
своевременно за всички действия, които правим" 
Радев свика среща на държавните институции от 8.00 часа днес във връзка с военните действия в Украйна. 
В срещата участваха председателят на Народното събрание Никола Минчев, министър-председателят Кирил Петков, 
министърът на отбраната Стефан Янев, министърът на външните работи Теодора Генчовска, вицепремиерът по 
еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, директорът на служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал 
Венелин Венев и председателят на ДАР Антоан Гечев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Реакцията на българската държавата, както и през последните месеци е - наблюдаваме ситуация и правим своите 
планове, за нейните реакции. Днес ще има поредица от съвети, за да бъдем по-подготвени, каза по-рано министърът на 
отбраната Стефан Янев пред бТВ по повод на руската агресия срещу Украйна, предаде БГНЕС. 
Според него „за пореден път и за съжаление имаме доказателство, че системата на международните отношения не 
работи“. 
Той каза още, че ще има извънредна среща при президента. 
 
БНР 
 
√ Дебатите по второто четене на Бюджет 2022 продължават 
Дебатите по второто четене на Бюджет 2022-ра продължават и днес в пленарната зала, след като до късно снощи 
народните представители работиха по текстовете.  
Над 12 часа дебати по второто четене на Бюджет 2022 
След като одобриха разпределението по приходи и разходи, предстои да се гласуват бюджетите на отделните 
институции, както и основни параметри на финансовата рамка като дълговия лимит. 
Заседанието, което приключи малко преди 23 часа поради липса на кворум, ще продължи с дебати по бюджета на 
Висшия съдебен съвет. В предложените текстове той се намалява с 20 милиона лева, които трябва да бъдат пренасочени 
към БАН. 
След като приключат с окончателното гласуване на бюджетната рамка за тази година, в дневния ред на депутатите е 
първото четене на промените в закона за училищното и предучилищно образование, с които се забранява 
осъществяването на политическа и партийна дейност в детските градини и училищата. Целта на измененията, внесени от 
Министерски съвет, е системата на средното образование да се деполитизира със закон. Вносителите отбелязват, че с 
предлаганите промени трябва да се осигури независимост в средното образование и пълна забрана на политическа 
агитация в системата на предучилищното и училищно образование. 
 
√ Над 12 часа дебати по второто четене на Бюджет 2022 
Мнозинството в Народното събрание одобри приходната и разходната част на държавния бюджет за настоящата година. 
Петър Чобанов от ДПС предупреди, че с окончателната редакция на тези текстове се запазва възможността част от парите 
да бъдат разпределяни по решение на Министерския съвет, а не на парламента: „Тук няколко пъти се опитахме да Ви 
предпазим от това отново да има джипка - това е централният бюджет, хубаво е, че става малко по-прозрачен, хубаво е, 
че виждаме суми, но самата разпоредба на алинея шеста позволява на Министерски съвет да ги преразпределя както 
пожелае - тоест в някои от сумите може да остане и нула“. 
Тепърва предстои депутатите да одобрят отделните бюджети на различните институции, както и параметри по 
финансовата политика като дълговия лимит и минималния допустим размер на фискалния резерв. 
Над 12 часа депутатите обсъждаха вчера на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2022 година. В него се 
залага дефицит от 5,9 милиарда лева, както и възможност да се изтегли нов дълг от 7,3 милиарда. 
В началото на заседанието от ГЕРБ предложиха правителството или да изтегли законопроекта, или да го прегласува на 
"базов бюджет", тъй като през лятото предстои актуализация. 
Основните критики на опозицията са, че приходите са подценени, а заложената инфлация от 5,6 % е нереалистично 
ниска. Според финансовия министър Асен Василев инфлацията ще се успокои през годината.  
По думите на  Василев инфлацията няма да бъде двуцифрена. Такава прогноза - за двуцифрена инфлация, се чу 
многократно по време на дебатите в пленарната зала, но Василев контрира така: "Виждаме, че инфлацията в малката 
потребителска кошница е доста висока и тя се движи основно от плодове и зеленчуци. Както знаем, там покрай високите 
цени на газа имаме много високо нарастване на цените и с пролетта и с отпадането на оранжерийните плодове и 
зеленчуци очакваме и там да се успокоят нещата". 
Йордан Цонев от ДПС каза, че това ще осигури допълнителни приходи в хазната, които е добре да се разходват още сега, 
а не през лятото, когато ще бъде актуализацията: "Аз приемам Вашия аргумент, че може би това ще стане през юли, 
обаче пък за бизнеса, за общините и за хората, които планират разходите си, които днес понасят шока от инфлацията, е 
по-добре сега да знаят, че могат да разчитат на това". 
Тома Биков от ГЕРБ остро възрази срещу увеличаването на бюджета на БНР с един милион лева. Те ще дойдат за сметка 
на намаляване на парите на БНТ с 2 милиона, тъй като според вносителите на предложението телевизията има проблем 
с филмопроизводството. Биков обаче е на мнение, че става дума за лично отношение спрямо генералния директор на 
телевизията Емил Кошлуков: "В никакъв случай не съм против да увеличавате бюджета на БНР. Напротив, и е хубаво, че 
ще отидат тези пари за оркестрите, които според мен, са най-стойностното нещо в тази медия. За БНТ и 
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филмопроизводството - след като намалявате бюджета с 2 милиона, как точно ще се спази това изискване за 10% от 
парите на БНТ да отидат за филмопроизводството", попита Биков. 
Сред предложенията на опозицията са увеличаване на парите за култура, образование, наука, здравеопазване, околна 
среда и за общините. Някои от тях са подкрепени от Бюджетната комисия на НС.  
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев поиска ясни планове за реформи в отделните системи, за да 
осигури финансиране. От парламентарната трибуна той заяви, че пари за пера като болници, училища и сигурност има 
предвидени, дори преди очакваната през юни актуализация на бюджета и описа как според него трябва да изглеждат 
здравеопазването, образованието и МВР: 
„В момента, в който ние влезем в болница и тя прилича на болниците, хайде да не ходим в Западна Европа, ама като в 
Гърция или Турция. В момента, в който нашите ученици започнат да си връщат нивата по PISA. В момента, в който сме на 
село и не ни е страх, че къщата ще бъде ограбена, защото полицай не е стъпвал в селото последните десет години. 
Тогава, тези резултати могат да бъдат финансирани“, каза финансовият министър Асен Василев в парламента по време на 
дебатите по второто четене на Бюджет 2022. 
 
√ Спор в НС заради бюджетите на БНР и БНТ 
Бюджетите на БНР и БНТ предизвикаха спор в пленарната зала на Народното събрание по време на дебатите по 
финансовата рамка за тази година. В предложените текстове, по които се работи на второ четене, е заложено намаление 
на парите на БНТ с два милиона лева, един от които се дава на БНР за финансиране на симфоничния оркестър.  
Мотивът на вносителите на това предложение е свързан с проблеми при филмопроизводството в телевизията. Според 
Тома Биков от ГЕРБ това решение е натиск върху националната телевизия, който се дължи на личен конфликт с 
ръководителя й Емил Кошлуков:  
"В никакъв случай не съм против да увеличавате бюджета на БНР, напротив! И е хубаво, че ще отидат тези пари за 
оркестрите, които според мен, са най-стойностното нещо в тази медия. За БНТ и филмопроизводството, след като 
намалявате бюджета с 2 милиона, как точно ще се спази това изискване за 10% от парите на БНТ да отидат за 
филмопроизводството? Моята прогноза е, че няма да се спази, дори когато си назначите ваш генерален директор, 
защото това ще направите след няколко месеца. Тогава може би ще вдигнете и бюджета". 
Председателят на бюджетната комисия и депутат от "Има Такъв народ" Любомир Каримански заяви, че искането за 
бюджет на БНТ не е добре мотивирано, най-вече в частта за филмопроизводството:  
"На БНР са мотивирани разходите. Плюс това на БНР мога да ви кажа, че това, което правим за БНР, е за Симфоничния 
оркестър, а не за нещо друго. Но след това, което искам също да ви обърна внимание е, че до този момент в бюджета на 
БНТ се наблюдават неща, които никак не са лицеприятни точно за филмопроизводството, за което аз съм говорил". 
 
√ Назначават нов областен управител на Варна 
Правителството ще освободи областния управител на Варна и ще назначи нов. 
На редовното си заседание министрите ще предложат на президента да издаде укази за освобождаване и за 
назначаване на офицери с висше военно звание в армията.  
На президента се предлага и да издаде указ за освобождаване на посланика ни в  Саудитска Арабия и Бахрейн.  
Предвидени са и промени в Гражданския процесуален кодекс. 
Ще има допълнения  в наредбата, по която се предоставят компенсации заради субсидирани пътувания, при обществени 
превози по нерентабилни линии в градския транспорт и за транспорта в планински райони.  
 
√ Петков: Ако газовите доставки от Русия спрат, България ще спре износа на ток 
Ако газовите доставки от Русия спрат, България ще спре износа на електроенергия, за да може да задоволи собствените 
си нужди. Това заяви премиерът Кирил Петков пред журналисти в парламента, където вчера депутатите разглеждаха на 
второ четене Бюджет 2022.  
"Ако влезем в сценарий, в който газа бъде спрян към България на 100%, това ще бъде нашата мярка, за да може 
домакинствата да имат енергия. Добрата новина обаче е, че тази тръба захранва и Сърбия, и Унгария, а това са все пак 
стратегически партньори на Русия, така че шанса да стигнем до този сценарий е малък. Ще влезем в динамика на ценови 
войни за цената на газа и енергията", каза премиерът. 
Той изрази надежда, че газовата връзка с Гърция ще е готова до лятото и тогава ще можем да внасяме и втечнен газ. По 
този въпрос тече ежеседмична комуникация между Петков и гръцкия му колега Мицотакис.  
"В момента този бюджет е най-доброто, което можем да направим в съществуващата ситуация. Всички реформи трябва 
да започват да се случват", каза той. По думите му, последващата актуализацията на бюджета, която правителството се 
готви да направи след 6 месеца, е необходима, защото през следващите няколко месеца всички реформи, които са 
заложени в коалиционното споразумение, трябва да започнат да се случват на шестия месец.  
"Продължаваме и вкарваме актуализацията. Каква е идеята? След реформите ние няма да намаляваме бюджетите. 
Просто увеличавайки ефективността, ще отиват повече пари при хората, които вършат повече работа.  Петков поясни, че 
бюджетът е обсъден и със синдикатите при срещата им във вторник. 
"Това говорихме и с "Огнеборец". Искаме да дадем повече пари на хората на първа линия. Бюджетът няма да бъде 
намален. Ще вдигнем ефективността. Това, което сме предложили, е в координация със коалиционното споразумение. 
Сега правим този бюджет, който мисля, че е много добър. Той инвестира 8,2 млрд. лв. в капиталови разходи, 
увеличаваме заплатите на учителите и няма да има хора под линията на бедност. Това са трите приоритета и това ще 
кажа и на протестиращите", обясни Кирил Петков. 
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Премиерът изказа и своето становище по темата Русия - Украйна. "България от тук нататък е много ясен партньор в ЕС и 
НАТО. Силата на тези съюзи е да се говори с един глас. Ние вярваме в целостта на Украйна, вярваме, че всяка държава – в 
случая Русия, ако влезе с танкове в чужда държава – това е нарушаване на международното право. Солидарни сме с тези 
санкции и едновременно с това приготвяме нашата система да имаме варианти да не оставаме без енергийни 
източници. Да имаме План Б. Гледаме българския интерес, но имаме едно общо мнение по въпроса", заяви Кирил 
Петков.  
"Правата на българите в РСМ са огромен приоритет за българското правителство", коментира още Петков срещата си с 
българите от РСМ. "Най-доброто нещо за България и за тях е да видим РСМ в Европа. Това е общата ни дългосрочна 
стратегия", заяви министър-председателят. 
 
√ Асен Василев: Инфлацията няма да достигне двуцифрено число 
Инфлацията у нас няма да достигне двуцифрено число, увери вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, в 
отговор на прогнозите на опозицията. В кулоарите на парламента Василев изрази очаквания, че темповете на нарастване 
на инфлацията ще се успокоят до месеци, като припомни прогнозата си от миналата година, че пикът на общото 
повишение на стоките и услугите ще е март-април, след което ще започне успокояване: 
"Виждаме, че инфлацията в малката потребителска кошница е доста висока и тя се движи основно от плодове и 
зеленчуци. Както знаем, там покрай високите цени на газа имаме много високо нарастване на цените и с пролетта и с 
отпадането на оранжерийните плодове и зеленчуци очакваме и там да се успокоят нещата". 
Министър Василев призна, че инфлацията ще зависи и от развитието на конфликта в Украйна и действията на 
Съединените щати. Той отново потвърди, че повече пари за полицаи, пожарникари и музейни работници ще има само 
срещу реформи:  
"Преди да минат през реформа, средства няма да има". 
 
√ Н. Йорданова: Законовите промени за закриване на спецправосъдието са в МС 
Промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираният съд и прокуратура, са вече в 
Министерския съвет. 
„С тях се урежда статутът на работещите в тях съдии и прокурори и реда за приключването на висящите дела при 
спазване на принципа за неизменност на състава", съобщава министърът на правосъдието Надежда Йорданова на 
страницата на "Да, България" във „Фейсбук“. 
„Демократичната общественост е във война с модела на завладяната държава. Това е битка, която поведоха гражданите 
през 2020 г. на площадите. Това е битка, която продължаваме стъпка по стъпка по пътя към връщане на усещането за 
справедливост в българското общество. Това е съдебната реформа", написа правосъдният министър. Тя обръща 
внимание и че предложените промени слагат край на т.нар. “кариерни бонуси” за членовете на Висшия съдебен съвет, 
на Съдебния инспекторат и на административните ръководители и техните заместници.  
Тези промени в Закона за съдебната власт се очаква още утре да бъдат подкрепени от правителството, потвърди пред 
БНР в Народното събрание правосъдният министър. 
В законопроекта има две ключови изменения, отново подчерта министър Йорданова, а именно - закриването на 
специализираните съд и прокуратура и отпадането на кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет: 
„Това са първи ключови стъпки в съдебната реформа. И по двата въпроса има постигнат широк обществен консенсус - 
специализираното правосъдие показа, че то е неефективно, не отговори на очакванията на обществото, с които беше 
създадено, а що се отнася до кариерните бонуси - бяха като награда, фактът, че си бил във ВСС не може да служи като 
трамплин, за да заемеш по-висока позиция в съдебната власт“, коментира Надежда Йорданова в НС. 
След като бъде одобрен от Министерския съвет законопроектът за изменения и допълнения на Закона за съдебната 
власт ще бъде внесен в Народното събрание, допълни Йорданова: 
„Още следващата седмица той ще бъде в парламента. Дали чисто технологично с оглед празниците, които има - все пак 3 
март е следващата седмица, ще бъде разгледан в Правна комисия, не мога да кажа. Но, при всички положения, в 
първите седмици на март съм убедена, че ще бъде обсъден от колегите в Правна комисия“. 
 
√ Кънчо Стойчев: Няма доказателство, че политиката срещу пандемията е правилната 
"Сложната и напрегната международна обстановка ще стабилизира правителството" 
"Във връзка с Covid кризата се натрупаха толкова много лъжи, че светът сега започва да гърми. Не искам да кажа, че няма 
вирус и той не е опасен, но цялостната реакция на политическата класа в целия свят събуди остро възмущение". 
Това каза пред БНР социологът Кънчо Стойчев. 
Според него няма нито едно смислено доказателство, че политиката, водена досега във връзка с пандемията, е 
правилната. Той дори я определи като изцяло погрешна, защото е поставила в центъра на всички усилия здравната 
система, а не пациентът: 
"Две години се борим да не ни рухне здравната система, а изобщо не ни интересува какво се случва с пациента". 
В предаването "Нещо повече" социологът коментира и политическата картина в страната и електоралните нагласи на 
българите: 
"Важно нещо е, че водещата партия в управляващата коалиция се ползва от бонификацията да бъде водеща. Тя е 
схващана като властта - с главно В. Има съвсем леко покачване на подкрепата за ПП. Засега се справят. Разбира се, много 
критики могат да бъдат отправяни, но твърде малко е времето, в което работят. За такава сложна коалиция толерансът 
трябва да е не 100, а 200 дни". 
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По думите на Стойчев сложната и напрегната международна обстановка ще стабилизира правителството: 
"Стабилността в България става ключов фактор и никой няма да клати лодката". 
Интервюто на Людмила Железова с Кънчо Стойчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Каква е мотивацията на младите хора да се занимават с наука 
Андриана Спасова, БАН: Смятам, че тези 20 милиона лева са една крачка от управляващите към учените 
Интервю на Петър Волгин с Андриана Спасова 
"Смятам, че тези 20 милиона лева са една крачка от управляващите по отношение на учените, изобщо към БАН". Това 
коментира в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" младият учен от БАН Андриана Спасова: 
"Не мисля, че тези пари ще покрият необходимите належащи нужди от една страна за нормалното повишаване на 
заплатите на учените и от друга страна за належащите текущи нужди, които са свързани с ремонти. Покривът на 
библиотеката в нашия Институт за литература към БАН трябваше да се ремонтира, знаете какви средства са необходими, 
за да се ремонтира един покрив. Можеха да бъдат наводнени ценни архиви, които ги няма дори в 
Националната библиотека и съответно е недопустимо да има такива належащи битови проблеми, с които ръководството, 
изобщо учените в нашия институт трябва да се грижим, освен за нашите научни изследвания". 
Цялото интервю с Андриана Спасова можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Рюте: Пращаме Ф-35 за България, които ще дават бързи предупреждения 
Нидерладия ще осигури изтребители Ф-35 за България, които да дават бързи предупреждения за тревога в случай на 
руска заплаха. Решението е взето снощи, обяви нидерландският премиер Марк Рюте по време на семинар, посветен на 
бъдещата стратегическа концепция за НАТО. 
По безпрецедентен начин Русия заплашва с война източната граница на Европа, каза Рюте. 
Той определи признаването на Донецката и Луганска народна република от Русия, както и разгръщането на т.нар. 
"миротворчески мисии" там, като "представляващи сериозна ескалация и крещящо нарушение на суверенитета на 
Украйна". 
Като заяви, че всички в НАТО трябва да бъдат защитени, както и че няма първа и втора класа членки, Марк Рюте съобщи:  
„Ситуацията в момента прави много ясно едно - трябва ни солиден и единен съюз и всички сме отговорни, за да 
гарантираме това. Току-що поехме ангажимент да осигурим изтребители Ф-35 за България, които ще дават бързи 
предупреждения в отговор на руска заплаха“. 
 
√ Рекордно нарастване на инфлацията в еврозоната през януари с 5,1% и в ЕС с 5,6% 
Инфлацията в еврозоната се ускори през януари до рекордните 5,1% спрямо същия месец година по-рано, като тя остава 
над два пъти по-висока от целевото ниво на Европейската централна банка за инфлация около 2 на сто, показват 
неревизираните окончателни данни на Евростат. 
На месечна база индексът на производствени цени (CPI) в еврозоната нарасна през януари с 0,3% спрямо декември 2021 
г., когато се повиши с 0,4%. 
Потребителската инфлация на годишна база се ускори в началото на 2022 г. до 5,1% от 5,0% през декември 2021 г., като 
това е ново рекордно повишение на индекса CPI в рамките на еврозоната. 
В същото време инфлацията в целия Европейски съюз се повиши през януари с 5,6% след растеж с 5,3% през декември, 
като само в рамките на месец потребителските цени се повишиха с 0,5 на сто. 
 

Графики на потребителските цени в ЕС и еврозоната (г./г.) 

 
Отново най-голям принос за ускоряващата се инфлация в еврозоната допринесоха все по-силно нарастващите енергийни 
цени, като през януари те се повишиха с 6,2% спрямо декември, а на годишна база скочиха с 28,8% след повишение с 
25,9% през декември. 
В същото време цените на неенергийните индустриални стоки се понижиха с 2,2% спрямо декември и нараснаха спрямо 
година по-рано с 2,1% след повишение с 2,9% в края на 2021 г., докато цените на храните, алкохола и тютюна се 
повишиха с 1,1% на месечна база и с 3,6% спрямо година по-рано (след повишение с 3,2% през декември), а цените на 
услугите се понижиха с 0,1% на месечна база и нараснаха спрямо година по-рано с 2,3% след растеж с 2,4% в края на 2021 
г. 

https://bnr.bg/post/101605757/kancho-stoichev-nama-dokazatelstvo-che-politikata-sreshtu-pandemiata-e-pravilnata
https://bnr.bg/post/101605611/kakva-e-motivaciata-na-mladite-hora-da-se-zanimavat-s-nauka
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Основната инфлация (без цените на храни и енергия) в еврозоната обаче се понижи през януари с 0,9% спрямо декември 
и се забави на годишна база до 2,3% от 2,6% през декември. 
Най-висока инфлация на годишна база през януари беше отчетна в Литва (повишение с цели 12,3%), следвана от Естония 
(с 11,0%) и Чехия (с 8,8%), докато най-ниската инфлация беше отчетена във Франция (от 3,3%, следвана от Португалия 
(3,4%) и Швеция (3,95). 
Според данните на Евростат хармонизираната потребителска инфлация в България през януари нарасна с 1,2% спрямо 
предходния месец и се ускори на годишна база до 7,7% от 6,6% през декември, потвърждавайки данните на НСИ от по-
рано този месец. 
По този начин инфлацията в нашата страна е над средната за ЕС, като други шест държави членки на съюза отчетоха по-
силен ръст на цените през декември 2021 г. от този в България. 
 

Инфлация в ЕС (г./г.) през декември за отделните държави членки 

 
 
√ Еврокомисар Вестагер: Спирането на "Северен поток 2" не засяга цените на газа 
Решението на Германия да спре за неопределено време руския газопровод "Северен поток 2" не засяга цените на газа, 
посочи в сряда вицепрезидентът на Европейската комисия Маргрете Вестагер. 
"Няма газ в газопровода "Северен поток 2", тъй като той все още не е в експлоатация. Това, което е спряно, е 
одобрението на газопровода "Северен поток 2", от което той се нуждае, за да влезе в експлоатация, което означава, че 
спирането на процеса на одобрение не може да има ефект върху цените на газа", заяви Вестагер на пресконференция. 
"Ние напълно подкрепяме германските власти", допълни тя. 
Въпреки нейните коментари, природният газ в Европа поскъпва и днес с около 10% към 88 евро за мегаватчас както 
заради ескалацията на конфликта между Русия и Украйна, така и след вчерашното изказване на немския канцлер Олаф 
Шолц, че ще бъде спряно лицрнзирането на "Северен поток 2" като част от европейските санкции спрямо Москва. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ ЕЦБ ще оцени през март всички косвени последици от кризата в Украйна 
ЕЦБ може да вдигане лихвите преди края на програмата за покупки на облигации 
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Европейската централна банка ще оцени всички косвени последици от украинската криза на заседанието си през март, 
съобщи в сряда членът на банката и шеф на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало. 
Той също така отбеляза, че ЕЦБ ще оцени недиректните последици от кризата в Украйна върху инфлацията и 
икономическия растеж в еврозоната, като подчерта, че банката ще се ръководи от фактите. 
"Ние ще оценим в нашия Управителен съвет през март по-непреките последици върху инфлацията и растежа и ще се 
ръководим от фактите“, посочи той на финансова конференция на Eurofi. 
Кризата в Украйна означава, че ЕЦБ трябва да запази отворени възможностите си за паричната политика и да остане 
гъвкава по отношение на това как тази политика се предава на икономиката, добави той. 
Според Вилроa дьо Гало преките експозиция на френските банки и застрахователите към Русия са ограничени, но 
отбеляза, че Единният европейска банков надзорник е призовал за "засилена бдителност" по отношение на кибер 
рисковете. 
По-рано в сряда друг члена на ЕЦБ - Роберт Холцман пък посочи, че централната банка може да започне да повишава 
лихвените проценти, преди да прекрати програмата си за изкупуване на облигации. По този начин той оспори 
дългогодишния възглед на банката за последователността на предстоящите й политически действия, а именно - 
прекратяване на програмата за "количествени улеснения" (покупки на еврооблигации) и чак след това вдигане на 
лихвите. 
След като инфлацията в еврозоната достигна нови рекорди през последните месеци, ЕЦБ наскоро се отказа от 
обещанието си да не повишава лихвите тази година, но дълго време поддържаше позицията, че прекратяването на 
покупките на облигации е на първо място, преди да има евентуално увеличение на лихвите. 
Тази позиция относно "последователността" досега не беше оспорвана от всички членове на ЕЦБ, които говорят 
публично. "Когато става дума за перспективите за лихвените проценти, ЕЦБ винаги е сигнализирала, че повишение на 
лихвите не трябва да се извършва, докато не приключи покупката на облигации“, отбеляза Холцман в интервю за 
швейцарския вестник NZZ. "Но също така би било възможно да се направи първа стъпка по отношение на лихвения 
процент през лятото преди края на покупките на облигации и втора стъпка в края на годината. Бих предпочел това", 
отбеляза Холцман, който е и шеф централната банка на Австрия. 
 
√ Влошаване на потребителските нагласи в Германия за март заради растящата инфлация 
Германските потребителски нагласи за март отбелязаха изненадващо влошаване с оглед на продължаващото нарастване 
на инфлацията и рязко повишаване на заразените с Covid-19 в страната в началото на февруари. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 3 и 14 февруари 2022 г. Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за март 
2022 г.) се понижи до -8,1 пункта от -6,7 пункта през февруари, докато очакванията на финансовите пазари бяха за 
известни подобрение към -6,3 пункта. Това представлява влошаване на доверието на немските потребители за трети от 
последните четири месеца, след като единствено нагласите за февруари отбелязаха известно подобрение. 
След кратка пауза, потребителските настроения продължават да намаляват, като има доста изразено влошаване на 
очакванията за доходите на немските домакинства, посочва институтът GfK. 
Предишното проучване предполагаше, че настроенията на потребителите могат да се възстановят, но рязкото нарастване 
на нивата на заразяване с Covid-19 по време на последното проучване, съчетано с високата инфлация, доведе до леко 
понижаване на доверието на потребителите. 
"Преди всичко очакванията за значително облекчаване на тенденциите на растящи цени в началото на годината засега са 
разбити, тъй като темповете на инфлация продължават да се движат във високи нива“, коментира Ролф Бюркл, експерт в 
института GfK. "Въпреки това, перспективите за следващите месеци са доста положителни, тъй като едва наскоро беше 
решено да се премахнат строгите противопандемични ограничения. Това дава основание за надежда, че 
потребителските разходи ще започнат да се подобряват. Ако това бъде подкрепено и от една по-умерена инфлация на 
цените, потребителските настроения в крайна сметка могат да се възстановят и в дългосрочен план", добави той. 
Трябва да се има предвид, че последното GfK проучване беше проведено между 3-ти и 14-ти февруари - преди немските 
власти да се споразумеят за разхлабване на Covid рестрикции през пролетта. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 
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Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец февруари), за да определи настроенията за следващия месец 
(за март). 
GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители се повиши през февруари с 1,3 пункта до 24,1 
пункта, като спрямо година по-рано скочи с близо 16 пункта. 
Потребителите очевидно очакват германската икономика да нарасне отново силно през 2022 г. след по-слабо първо 
тримесечие. Растящите частни потребителски разходи също се очаква да изиграят значителна роля за това икономически 
подем. Въпреки това, от една страна, ще бъде особено важно да продължи тенденцията на облекчаване на проблемите 
при веригите на доставки, а от друга, да бъдат предприети ефективни мерки за противодействие на рязкото увеличение 
на цените, особено в енергийния сектор. 
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите пък продължава своя низходящ тренд в сила от есента на 2021 г. 
насам, като през февруари спадна с цели 13 пункта до ниво от 3,9 пункта, което е най-ниското ниво от година насам (от 
януари 2021 г., когато този подиндекс беше на ниво от -2,9 пункта). 
Високата инфлация е най-голямата текуща заплаха за очакванията по отношение на доходите, като високите цени на 
енергията и храните отслабват покупателната способност. Тъй като индикаторът за очакванията за доходите е ключов 
компонент на потребителските нагласи, изключително важно е за устойчивото и силно възстановяване на частното 
потребление да има значително намаляване на все още растящите цени. Тогава положителните ефекти от изключително 
стабилната ситуация при трудовата заетост ще надделеят и ще подкрепят потреблението, посочва GfK. 
Индексът, измерващ склонността на германските потребители за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, 
мебели и техника за дома, също отбелязва спад на фона на очакванията за по-ниски доходи, като този подиндекс се 
понижи през февруари с 3,8 пункта до ниво от 1,4 пункта и вече намалява с 6 пункта спрямо същия месец на 2021 г. 
Въпреки настоящия спад в склонността към купуване, бъдещите очаквания за възстановяване на потребителските 
нагласи са доста благоприятни, отбелязва институтът GfK, добавяйки, че решението за постепенно премахване на 
мерките за ограничаване на Covid пандемията ще гарантира, че потребителските разходи също ще се възстановят. 
 
√ Великобритания спира продажбите на руски държавни облигации на Лондонското Сити 
Великобритания ще спре продажбите на държавен дълг на Русия (на руски държавни облигации) на Лондонското Сити, 
след като президентът Владимир Путин разположи военни сили в двата отцепили се региона в Източна Украйна - Донцек 
и Луганск, заяви в сряда външният министър Лиз Тръс. 
Тръс посочи, че ако Путин отиде по-далеч и нареди пълномащабна инвазия в Украйна, санкциите ще бъдат ескалирани. 
Вчера Великобритания наложи санкции на пет руски банки и на трима руски милиардери, които са близки до Путин. 
Британският премиер Борис Джонсън пък отбеляза, че Русия върви към "статуса на пария" и че светът трябва да се 
подготви за следващия етап от плана на Путин, като каза, че Кремъл полага почвата за пълномащабна инвазия в Украйна. 
След признаването от Москва на независимостта на украйнските региони Донцек и Луганс и заповедта на Путин за 
изпращане на "миротворчески" руски военни сили в тях, санкции спрямо Русия бяха наложени и от ЕС, САЩ, Канада, 
Австралия и Япония. 
 
√ Ердоган: Турция не може да се откаже нито от Русия, нито от Украйна 
Турция не може да се откаже нито от Русия, нито от Украйна, каза турският президент Реджеп Ердоган в отговор на 
въпрос коя страна ще бъде подкрепена от Анкара. 
Ердоган подчерта, че Турция има политически и икономически връзки с Русия, но също така - военни и икономически с 
Украйна. 
Желанието на Анкара е проблемът да бъде решен, без да се налага да се откаже от някоя от двете страни, и за целта ще 
проведе необходимите срещи, заяви турският държавен глава. 
 
√ Путин обяви военна операция в Украйна 
Руският президент увери, че няма да окупира територията на Украйна 
Москва ще се стреми „демилитаризация“ и денацификация“ на бившата съветска република 
Минути след 5 часа московско време (4 часа българско) президентът на Русия Владимир Путин обяви началото на 
специализирана военна операция в Донбас, Източна Украйна. 
В телевизионно обръщение Путин призова украинските военни да сложат оръжие и да напуснат зоните на бойните 
действия. Той предупреди, че Русия ще отговори решително на всеки опит за външна намеса в Украйна. 
Преди това лидерите на сампровъзгласилите се Донецка и Луганска република официално поискаха военна помощ от 
Русия. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
По думите на Путин „целта на операцията е да защити хората, които в продължение на 8 години са подлагани 
издевателство и геноцид от страна на киевския режим“. 
Руският президент обяви още, че ще се стреми „демилитаризация“ и денацификация“ на Украйна и ще изправи пред 
съда онези, „които са извършили многобройни кървави престъпления против мирните жители, включително руски 
граждани“. 
В същото време Путин увери, че няма намерение да окупира територията на Украйна. И за пореден път изложи тезата си, 
че разширяването на инфраструктурата на НАТО и военното усвояване на територията на Украйна е неприемливо за 
Русия. 
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Според руския лидер създаденият от САЩ по техен образ и подобие блок е „империя на лъжата“. 
На този фон индексът на московската борса се срина с 11%, а рублата рязко поевтиня спрямо долара и еврото. 
Денис Пушилин и Леонид Пасечник изпратиха две отделни писма с почти идентично съдържание до руския президент 
Владимир Путин. 
Двамата изразяват благодарност за признаването на Донецката и Луганската народна република и молят да им бъде 
оказана помощ при „отблъскването на агресията на украинските въоръжени сили и формирования”. 
Според Пушилин и Пасечник това ще предотврати жертви сред мирното население и хуманитарна катастрофа. В писмата 
си те се позовават на договорите за дружба и сътрудничество, които подписаха в понеделник с Путин и в които е 
предвидено оказването на военна помощ. 
На заседанието си във вторник Съветът на федерацията одобри искането на президента да използва въоръжените сили 
извън пределите на Русия във връзка с изострянето на ситуацията в Донбас. 
 
√ Володимир Зеленски обяви военно положение 
След началото на руската военна операция в Украйна президентът Володимир Зеленски обяви военно положение в 
страната и призова украинците да не излизат от домовете си. 
„Уважаеми граждани на Украйна, днес руският президент Путин обяви специална военна операции в  Донбас. 
Русия  осъществи удари по наша военна инфраструктура. Въвеждаме военно положение и ви моля да останете по 
домовете си! Проведох разговор с американския президент Байдън и получих уверения за подкрепа. Без паника, ние сме 
силни и готови на всичко, ние ще победим!“, заяви във видеообръщение Володимир Зеленски. 
Снощи стана ясно, че Володимир Зеленски се е опитал безуспешно да разговаря по телефона с руския си колега 
Владимир Путин. 
Около 5 часа в различни части на Украйна вече се чуваха експлозии. Непосредствено сред обръщението на Владимир 
Путин рано тази сутрин, в което той обяви военна операция в Донбас, в столицата Киев са чути 5-6 силни експлозии. 
Взривове са разтърсили и Харков, вторият по големина град в Североизточна Украйна. Двама души в Краматорск, където 
се намира източната щабквартира на украинската армия съобщават за поне две мощни експлозии. 
Експлозии има и в Днипро в централната част на Украйна, в Мариупол на брега на Азовско  море, в Одеса на брега на 
Черно море са избухнали серия от експлозии в интервал от 20 минути. В Запорожие в югоизточната част на страната също 
се съобщава за взрив. 
В столицата на Киев една от експлозиите е прогърмяла в близост до международното летище. 
Европейският регулатор за авиобезопасност предупреждава за висок риск за цивилните полети в украинското въздушно 
пространство. 
Руски войски вече има в Одеса и вече пресичат границата към град Харков, съобщават от вътрешното министерство на 
Украйна. 
Външният министър на Украйна Димтро Кулеба написа в Туитър – „Путин започна пълномащабна инвазия на Украйна, 
мирни украински градове са под атака. Това е война на агресията. Украйна ще се защити и ще победи пише още Кулеба и 
добавя – „Светът трябва и може да спре Путин. Времето за действие е сега“. 
Украинският външен министър Антон Герашченко също обяви рано тази сутрин, че инвазията е започнала с ракетен 
обстрел на Киев. По думите му са атакувани военни складове и обекти, а по границата между Украйна и Русия има 
артилерийски обстрел. 
Украинският посланик в ООН призова страните-членки да спрат войната на извънредно заседание на Съвета за сигурност. 
Отговорност на тази институция е да спре войната, заяви Сергей Кислица. 
От днес в Украйна е въведено извънредно положение, което дава възможност на властите да наложат полицейски час, 
където е необходимо. Забранено е на резервистите от армият да напускат страната, а вчера те вече получиха известие, че 
могат да бъдат призовани всеки момент. 
Днес българският външен министър Теодора Генчовска трябваше да е на посещение в Украйна заедно с първите 
дипломати от Литва, Латвия и Естония. Пътуването е отменено. В Министерството на външните работи работи кризисният 
щаб за ситуацията в Украйна. 
При нужда от съдействие българските граждани в Украйна могат да се обръщат към българското посолство в Киев обяви 
телефонни линии за сънародници и към генералното консулство в Одеса. 
Българското посолство в Киев на следните телефонни номера: +380 44 235 4389; +380 44 235 2202, както и на 
дежурни телефонни номера в извънработно време: +380 44 246 7237, +380 44 246 7672, 
Генералното консулство в Одеса на следните телефонни номера: +380 48 7466 554; +380 48 746 65 58 ; +380 48 746 63 
75, както и на дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +380 68 293 0048. 
 
√ Западът осъди нахлуването в Украйна 
Светът ще потърси отговорност на Русия за предприетото военно нападение срещу Украйна, заяви американският 
президент Джо Байдън. Той предупреди, че руските действия ще доведат до катастрофална загуба на живота на много 
хора. Байдън ще участва във виртуалната среща на лидерите на Г-7 - Съединените щати, Канада, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия и Япония по-късно днес.  
Очаква се американският президент да направи обръщение към нацията, за да очертае последствията, които ще понесе 
Русия заради започналата военна операция в Украйна. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че съюзниците ще се съберат, за да обсъдят отговор на руските 
агресивни действия.  
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"Стоим до народа на Украйна в тези ужасни времена. Пактът ще направи всичко възможно, за да защити съюзниците си", 
подчерта той. 
Столтенберг категорично осъди: " безразсъдната и непредизвикана атака на Украйна, която поставя на риск живота на 
много цивилни хора". "Въпреки многобройните ни призиви, Русия избра пътя на агресията срещу суверенна и 
независима страна. Това е сериозно нарушение на международното право и заплаха за евроатлантическата сигурност", 
заявява Столтенберг и призовава Русия да спре незабавно военните си действия. 
"Категорично осъждаме неоправданата атака на Русия над Украйна. В тези тъмни часове, мислите ни са с невинните 
жени, мъже и деца на Украйна, докато те са изправени пред това непредизвикано нападение и страх за живота си. Ще 
държим Кремъл отговорен", написа в "Туитър" и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.  
По-късно днес ще се проведе извънредно заседание на европейските лидери в Брюксел.  Ще бъде обсъдено 
поведението спрямо Русия и по-нататъшната подкрепа за Украйна.  Срещата беше свикана  ден след приемането на 
новия пакет от санкции, който включва 351 депутати от руската Държавна Дума, гласували призива към президента 
Владимир Путин за признаването на т.н. Донецка  и Луганска народни републики . В списъка влизат и други 27 физически 
лица и организации.  
Британският външен министър Лиз Тръс осъди остро "ужасяващата и непредизвикана атака", предприета от руския 
президент Путин срещу народа на Украйна. 
Канадският премиер Джъстин Трюдо призова Русия да преустанови незабавно всички враждебни и провокативни 
действия срещу Украйна и да изтегли всички военни и съпътстващи сили.  Канада ще предприеме допълнителни 
действия за възпиране на руската агресия, увери Трюдо. 
Европейската агенция за авиационна сигурност предупреди авиокомпаниите да не извършват полети в района на 
Украйна и да проявяват изключителна предпазливост във въздушното пространство в района на руско-украинската и 
беларуско-украинската граница.   
„Решението на Руската федерация да признае така наречената "независимост" на Донецка и Луганска област и 
последвалите действия са нарушения на териториалната цялост и суверенитет на Украйна и са несъвместими с 
принципите в Хартата на Обединените нации“, заяви и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. 
 
3e-news 
 
√ Над 330 хил. справки за изплатени доходи през 2021 г. вече са подадени в НАП 
До 28 февруари фирмите и самоосигуряващите се ще могат да коригират допуснатите неточности в подадените 
данни, съобщават от приходната агенция 
Повече от 330 000 предприятия и самоосигуряващи се лица вече подадоха в НАП  справките за доходи, изплатени през 
2021 година (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ), пет дни преди изтичането на крайния срок за това - 28 февруари, съобщи 
на сайта си приходната агенция. 
Над 121 440 са обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на 
физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни 
възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. 
Близо 212 000 са справките, подадени от работодатели по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2021 г. облагаеми 
доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски. 
Заради допуснати неточности, 10 % от предприятия и самоосигуряващи се лица са изпратили отново справките за 
изплатени доходи на физически лица. Работодателите имат възможност до 28 февруари да проверят, коригират и 
подадат справките си отново без да им бъдат наложени санкции, напомнят от приходното ведомство. 
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на 
Информационния център на НАП 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор. 
 
√ Износът ни за Германия изпреварва вноса 
Рекордно висок стокообмен между двете страни през 2021 г. отчита статистиката 
Българският износ за Германия изпреварва германският внос в България. По предварителни данни на Федералната 
статистическа служба (Statistisches Bundesamt - Destatis) за 2021 г. търговският стокообмен между двете държави възлиза 
на 9.8 млрд. евро, което е рекорд в двустранните търговски отношения. Износът на България за Германия е в размер на 
5.3 млрд. евро, а вносът възлиза на 4.5 млрд. евро (по предварителни данни). Това съобщиха от Германо-българската 
индустриално-търговска камара в последния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, предаде БТА. 
По значение на търговския оборот България е на 40-о място сред всички държави и територии в света, с които фирмите в 
Германия търгуват (по предварителни данни за 2021 г.). 
През 2021 г. Германия е изнесла стоки на стойност 1 375.5 млрд. евро и е внесла стоки на стойност 1 202.2 млрд. евро. 
Износът нараства с 14%, а вносът - със 17.1 на сто спрямо предходната година. По предварителни данни през 2021 г. 
повечето стоки, изнесени от Германия, са били насочени към САЩ. Износът към тази държава се е увеличил с 
18% спрямо 2020 г. до 122.1 млрд. евро, като тя отново заема първо място сред най-важните партньори за германския 
износ. На второ и трето място са съответно Китай с износ на стойност 103.6 млрд. евро (+8.1 на сто спрямо предходната 
година) и Франция със 102.3 млрд. евро (+12.6%). 
Най-голям дял от вноса на Германия има Китай през 2021 г. От там са внесени стоки на стойност 141.7 млрд. евро 
(+20.8% спрямо предходната година). Нидерландия се нарежда на второ място сред най-важните страни вносители с 
внос на стойност 105,6 млрд. евро (+21,4 на сто). САЩ заемат трето място със 72,1 млрд. евро (+6,4%). 
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√ Понижение с 4.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 333.85 лв. за MWh с ден за доставка 24 
февруари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 333.85 лв. за MWh и обем от 80 935.30 MWh с ден за доставка 24 февруари 2022 г., сочат данните от 
търговията. Това е понижение с 4.7 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 354.37 лв. за MWh, при количество от 41 847.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 088.20 MWh) е на цена от 313.34 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 270.71 лв. за MWh и количество от 2967.2 MWh. 
Най-ниската стойност от 138.41 лв. за MWh (2974.1 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19-20 часа – 535.9 лв. за 
MWh при количество от 3635.1 – 3558.6 MWh. Висока остава стойността и за 18 и 20 часа – 520.25 лв. за MWh ( 3666.8 
MWh и 3538.6 MWh съответно). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 323.01 лв. за MWh при количество 3225.7 MWh. 
Спрямо стойността от 350.14 лв. (179.02 евро) за MWh за 23 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 24 февруари 2022 г. се понижава до 333.85 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 170.70 евро за MWh (спад с 
4.7 %), според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 411.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 345.90 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име         MW 
АЕЦ    35,94%     2167.96 
Кондензационни ТЕЦ  46,52%     2806.5 
Топлофикационни ТЕЦ  5,58%     336.56 
Заводски ТЕЦ   2,46%     148.45 
ВЕЦ    1,42%     85.83 
Малки ВЕЦ   2,29%     138.4 
ВяЕЦ    1,30%     78.25 
ФЕЦ    4,00%     241.37 
Био ЕЦ     0,48%      29.04 
Товар на РБ         5110.29 
Интензитетът на СО2 е 441g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
Мениджър 
 
√ Парламентът обмисля извънредно заседание за изслушване на службите 
Българският парламент ще излезе с обща декларация по повод руското нападение срещу Украйна. Това съобщи 
председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров след извънреден 
председателски съвет в Народното събрание с участието на ръководителите на всички парламентарни групи и 
заместник-председателите на НС. Той беше свикан, докато течеше спешно свиканата среща при президента Румен Радев 
на държавните институции, на която присъстваха председателят на парламента Никола Минчев, премиерът Кирил 
Петков, министърът на отбраната Стефан Янев, министърът на външните работи Теодора Генчовска, министърът на 
финансите Асен Василев, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, началникът на отбраната адмирал 
Емил Ефтимов, директорът на служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев и председателят на ДАР 
Антоан Гечев.  
„Направихме контактна група от всички парламентарни групи и имаме обща позиция, че ще излезем с декларация, която 
започваме да подготвяме в момента. Очакваме председателят на НС да се върне от срещата при президента и когато е 
тук да обявим декларацията…Ще обсъдим ситуацията и най-вероятно ще направим извънредно заседание, на което да 
изслушаме службите и Министерски съвет“. 
 
√ Стефан Янев: Наблюдаваме ситуацията в Украйна, нека не бързаме да слагаме етикети 
Нека не бързаме да слагаме етикети дали ситуацията в Украйна е ограничена военна операция или война. Това заяви 
пред bTV военният министър Стефан Янев по повод на руската агресия срещу Украйна. 
„Наблюдаваме ситуацията, събираме информация и правим планове за реакция на България. Днес ще има поредица от 
събития и съвети, за да сме по-подготвени", коментира той. 
По думите му „за пореден път и за съжаление имаме доказателство, че системата на международните отношения не 
работи, както ни се иска". Янев посочи, че събитията от тази нощ са доказателство, че усилията за диалог и дипломация 
не винаги дават резултат. 
Министърът заяви, че руският държавен глава Владимир Путин внимателно избягва ползването на думата война. 
Стефан Янев допълни, че днешният ден ще е посветен на редица допълнителни събития и срещи, сред които извънредна 
среща при президента Румен Радев. 

http://www.energylive.cloud/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/stefan-janev-za-situacijata-v-ukrajna-neka-ne-barzame-da-slagame-etiketi.html
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√ Увеличават се кредитите за неправителствения сектор у нас 
В края на януари кредитите за неправителствения сектор са 71,362 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 8,5 на сто, 
съобщава БНБ. 
Кредитите за нефинансови предприятия нарастват през януари с 4,8 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 
37,597 млрд. лв. (25,6 на сто от прогнозния БВП). 
Заемите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства (НТООД) са 29,049 млрд. лв. (19,8 на 
сто от БВП) в края на януари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,6 на сто. 
Жилищните кредити са 14,236 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9 на сто. 
Потребителските кредити възлизат на 13,286 млрд. лв. и се увеличават с 11,2 на сто спрямо януари 2021 г. 
Кредитите за работодатели и самонаети лица нарастват в края на януари с 4,2 на сто на годишна база до 380,3 млн. лв. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,716 млрд. лв. (3,2 на сто от БВП) в края на януари 2022 година, 
или с 9,6 на сто повече в сравнение с януари 2021 г.  
 
√ Със 70% скочили пътуванията на българи в чужбина в края на 2021 г. спрямо година по-рано 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 800,4 хил. 
български граждани са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния 
статистически институт. Преобладаващата част от тях - 93,9 на сто, са пътували само в страната, 5,3 на сто - само в 
чужбина, а 0,8 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2020 г. 
общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 69,7 на сто. 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25--44 години - 395,3 хил., или 49,4 на 
сто от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, 
като най-висок е при хората на възраст 25-44 години - 96,1 на сто от пътувалите в тази възрастова група. Делът на 
пътувалите в чужбина хора на възраст 15-24 години е 10,9 на сто от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в 
сравнение с останалите групи.  
По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с 
цел "посещение на близки" - 52,9 на сто, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 32,4 на 
сто от всички реализирани пътувания. 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 020,4 хил., или 96,4 на сто от общия 
брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 97,1 на сто, а на 
тези в чужбина - 79,7 на сто. 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37,1 на сто, докато в 
чужбина са разходите за транспорт - 38,1 на сто. 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече 
навършени години е 208,83 лв. в страната и 625,72 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са 
средно 185,66 лв. в страната и 1065,60 лв. в чужбина. 
 
√ ИПИ извади на светло разходите на държавата 
За пръв път българските граждани ще могат ежедневно да следят как държавата харчи парите им. През 2022-а те ще са 
над 63 млрд. лв., уточняват от Института за пазарна икономика (ИПИ). Следенето на харчовете на държавата ще бъде 
лесно, достъпно и интерактивно, обещават авторите на приложението  - ИПИ и неправителствената организация „Данни 
за добро”, базирано на Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Техният инструмент позволява 
проследяването на всяко плащане, извършено от държавните ведомства от началото на 2019 г. досега (фиг. 1). 
 

Фигура 1: Разбивка на плащанията през СЕБРА за 2021 г. 

 

http://www.data-for-good.bg/sebra
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Всяка година държавните институции се издържат със средства от бюджета. Всички те, в т.ч. Националният осигурителен 
институт и Националната здравноосигурителна каса, отчитат направените плащания през СЕБРА. Данните в нея винаги са 
били публични, но трудни за анализ. Затова двете неправителствени организации решават да обобщят информацията и 
да я представят със специален инструмент, който ще улесни всеки, който иска да научи за какво се изразходват парите на 
данъкоплатците във всяко едно ведомство ден по ден. 
Така например всеки българин може лесно да проследи публичните разходи през януари (фиг. 2). 
 

Фигура 2: Преглед на плащания през СЕБРА за януари 2022 г. 

 
 
От извадката става ясно, че през месеца са направени плащания за над 3,8 млрд. лв., като близо една трета от тях са от 07 
януари 2022-а, когато са платени пенсиите през бюджета на НОИ, които възлизат на над 900 млн. лв. Другите големи 
плащания са трансфери към общините за общо 570 млн. лв., както и над 400 млн. лв. плащания от НЗОК. 
Според авторите новото приложение позволява да се проследят и множество казуси, които са извън общественото 
внимание. През 2021 г. например са отчетени тегления на левове в брой от бюджетните организации в размер на над 
12,5 млн. лв. Близо 4,9 млн. лв. от тях са за Народното събрание. Оказва се, че парламентът регулярно тегли големи суми 
в брой, за да прави кешови разплащания. През 2020 г. тези средства са били в размер на 9,9 млн. лв., като най-вероятно 
липсата на работещ парламент през големи периоди от 2021 г. е причината за свиването на разходите през миналата 
година. За първите два месеца на 2022 г. Народното събрание е отчело тегления в брой за около половин милион (фиг. 3)  
 

Фигура 3: Календар на теглените средства в брой (в лева) от бюджетните организации през 2020 г. 
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Поисканата от ИПИ справка за кешовите разплащания показва, че голяма част от тях са за покриване на заплати, 
командировки и представителни разходи, но има и немалко средства, които са отчетени в перо „Други“. Например 
Народното събрание отчита над 3,4 млн. лв. плащания в брой по тази сметка през 2021 г. Този пример илюстрира 
възможностите на новия инструмент за контрол на гражданите върху публичните плащания. За съжаление СЕБРА не 
отчита разходите на общините. През 2022 г. обаче Столична община е първата, която бе поканена от Министерство на 
финансите да даде пример с пилотно включване в СЕБРА. 
 
√ Икономическата активност в еврозоната се ускори през февруари 
Икономическата активност в еврозоната се ускорява през февруари, показват предварителните данни на 
изследователския институт IHS Markit, цитирани от FocusEconomics. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), който 
институтът следи, се е повишил от 52.3 – през януари, до 55.8 през февруари, и отбелязва 5-месечен връх. 
Оптимистичният резултат е подкрепен от значителното ускоряване на активността в сектора на услугите. Производството 
нараства с най-бързи темпове от последните три месеца, а ръстът на новите поръчки достигна 6-месечен връх. В двата 
сектора се наблюдава и засилено търсене на работна ръка, изтъква Масимо Басети, старши икономист на 
FocusEconomics. 
Що се отнася до цените, разходите за вложени средства продължиха да растат на фона на по-бързото наваксване на 
изоставането, отбелязва анализаторът, което доведе до нов рекорден скок в цените на продукцията. Като цяло обаче 
бизнес оптимизмът се покачи, като компаниите очакват „тесните места” във веригите за доставки да бъдат облекчени и 
търсенето да продължи да расте. 
Ръстът на бизнес активността е най-отчетлив в двете най-големи икономики в Еврозоната - Франция, така и в Германия. 
„Силата на възстановяване на бизнес активността, чийто индикатор е PMI, предоставя сигурно доказателство, че 
икономиката е показала окуражаваща устойчивост пред вълната на Omicron. Засилването на инфлационния натиск ще 
увеличи спекулациите за нарастваща ястребова позиция на ЕЦБ”, коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в 
IHS Markit. Мнението му се споделя от Берт Колийн, старши икономист в ING. „Като цяло PMI обединява много елементи,  
които пораждат безпокойство за средносрочната инфлация. Нарастването на индекса предполага, че зимният 
икономически спад може да бъде много по-мек от очакваното, натискът на пазара на труда продължава да се увеличава, 
а вторичните ефекти водят до по-широко базиран ценови натиск в момента. Очаквайте това да увеличи „ястребовият 
натиск” преди мартенското заседание на ЕЦБ”,предупреди икономистът. 
Анализаторите от FocusEconomics очакват фиксираните инвестиции да се увеличат с 3.6% през 2022 г., което е с 0.5 
процентни пункта по-ниско от прогнозата от миналия месец. Прогнозата е същата и за 2023 г. 
 
√ Гърция бележи рекорд в привличането на преки чуждестранни инвестиции 
Гърция бележи рекорд в привличането на преки чуждестранни инвестиции. Това показват данни на централната банка, 
цитирани от гръцкото икономическо издание "Ню мъни". 
Според тях през миналата година преките чуждестранни инвестиции бележат значителен ръст от 74,3 на сто и достигат 
над пет милиарда евро. През 2020 г. размерът им е бил 2,9 милиарда евро. Това са рекордни нива за последните 20 
години, уточнява изданието. От 2002 г. за първи път се отчита подобен размер на инвестициите.  
Според изданието, данните потвърждават растежа на гръцката икономика и успешните усилия от последните години за 
привличане на чуждестранни инвеститори в страната.  
Спрямо 2019 г. - годината преди появата на COVID-19, ръстът в инвестициите е от 13 на сто, отбелязва още "Ню мъни".  
 
√ Полша готова с няколко сценария за мигрантска вълна от Украйна 
Полша е подготвена за няколко сценария в случай на влошаване на ситуацията в Украйна. Това обявиха от полското 
Министерство на вътрешните работи, цитирани от международни агенции. Работна група, създадена със заповед на 
премиера Матеуш Моравецки, е представила план за извънредна ситуация и за потенциална хуманитарна криза. 
Експертите са определили логистичните, транспортните, медицинските и образователните нужди, които биха били 
необходими за приемане на 1 милион украински бежанци. 
Кшищоф Косински, кмет на Цеханув, потвърди, че властите са поискали да предостави списък на евентуални местата за 
настаняване на бежанците, брой на хората, които те могат да поемат, както и свързаните с това разходи. 
Католическата църква в Полша се обърна към вярващите да отворят домовете си за бягащите от войната хора. 
„Продължавайки нашата молитва за мир, призовавам моите сънародници да отворят сърцата си и сърдечно да приемат 
бежанците от Украйна, които търсят в Полша подслон“, призова Станислав Гондецки, лидер на полските епископи. В 
апела си той подчерта, че „всеки има право на живот в мир и сигурност. Всеки има право да търси условия за себе си и 
близките си, които да му гарантират безопасен живот”. 
Полша, която има най-дългата гранична линия с Украйна, вече е приютила около 1.5 милиона украинци „Готови сме да 
посрещнем деца и младежи в полските училища и студенти – в полските университети“, обяви днес полският министър 
на образованието Пшемислав Чарнек. 
 
√ Ръст на европейските борси след разпродажбите във вторник 
Водещите европейски борсови индекси се повишиха в ранната търговия в сряда, подкрепени от редица силни 
корпоративни отчети, докато инвеститорите продължаваха да анализират ефекта от западните санкции срещу Русия, 
предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,22 пункта, или 0,71% до 458,34 пункта, след като във вторник 
достигна седеммесечно дъно на фона на опасенията от пълномащабна инвазия на Русия в Украйна 
Немският показател DAX се повиши със 130 пункта, или 0,88%, до 14 823 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE напредна с 31,42 пункта, или 0,42%, до 7 525,63 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 86,57 пункта, или 
1,28%, до 6 874,17 пункта. 
Западните страни и Япония наложиха нови санкции срещу Русия, след като руският президент Владимир Путин разреши 
да бъдат изпратени военни сили в двете сепаратистки области в Източна Украйна. Това даде надежда на инвеститорите, 
че ще бъде избегната война. 
„Засега санкциите, наложени от Запада, не са толкова тежки, колкото можеше да се очаква и пазарът очевидно печели 
това на фона на сигналите, че Путин може да е отворен за дипломатическо решение“, каза инвестиционният директор на 
AJ Bell Ръс Молд. 
Автомобилният индекс SXAP се повиши с 2,27%, повеждайки ралито в Европа. Акциите на Stellantis поскъпнаха с 6,12%, 
след като компанията заяви, че маржът на коригираната му оперативна печалба е надминал поставената цел през 
първата година след сливането на Fiat Chrysler с PSA Group. 
До момента повече от половината компании от STOXX 600 са представили финансовите си отчети за последното 
тримесечие, като 63% са надминали прогнозите на анализаторите за печалба, сочат данните Refinitiv IBES. В типично 
тримесечие 52% надминават прогнозите на аналзиаторите. 
Цената на книжата на френския хранителен гигант Danone се повиши с 3,98%, след като компанията отчете по-добър от 
очакваното ръст на продажбите през последното тримесечие на 2021 г. 
Акциите на Barclays поскъпнаха с 2,76%, след като годишната печалба на британската банка  се утрои и тя обяви, че е 
върнала 2,5 млрд. паунда (3,4 млрд. долара) на акционерите си през 2021 г. 
Инвеститорите пренебрегнаха данните, че германските потребителски нагласи за март са се влошили на фона на 
продължаващият ръст на инфлацията. Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец се 
понижи до -8,1 пункта от -6,7 пункта през февруари. 
„В краткосрочен план се очаква кризата (Русия-Украйна) да предизвика шок в доверието в Европа, който ще натежи 
върху вътрешното (на домакинствата/бизнеса) търсене“, пишат в бележка стратезите от най-големия европейски 
мениджър на активи Amundi. 
„Икономическите връзки с Русия и Украйна обаче не са достатъчно силни, за да застрашат възстановяването и да 
предизвикат рецесия в еврозоната“, добавят оттам. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения във вторник, след като ескалацията на 
напрежението между Русия и Украйна се отрази негативно на пазарните нагласи в началото на седмицата, предаде Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 482,57 пункта, или 1,42%, до 33 596,61 пункта, повлечен надолу от 
поевтиняването на акциите на Home Depot. Така Dow завърши четвърта поредна сесия на червена територия. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 44,11 пункта, или 1,01%, до 4 304,76 пункта. Той вече е с 
над 10% под последния си рекорд, което означава, че е навлязъл в територията на корекция.   
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 166,55 пункта от стойността си, или 1,23%, приключвайки 
търговията при ниво от 13 381,52 пункта. Американските пазари бяха затворени в понеделник по случай Деня на 
президентите. 
До тези резултати се стигна, след като американският президент Джо Байдън обяви санкции срещу руски банки и 
физически лица, както и забрана за операции с руски държавен дълг. Санкциите идват на фона на решението на руския 
президент Владимир Путин да обяви за независими двата района в Източна Украйна, контролирани от подкрепяни от 
русия сепаратисти. 
„Ситуацията Русия/Украйна остава много променлива, а напрежението продължава да е високо. В краткосрочен план 
това ще бъде пречка за акциите“, коментира Том Есай, основател на Sevens Report. 
Конфликтът между Русия и Украйна казва натиск върху пазарните настроения напоследък, като основните индекси 
регистрират последователни седмични загуби. Dow падна с 1,9% миналата седмица, а S&P 500 и Nasdaq Composite се 
понижиха съответно с 1,6% и 1,8%. 
„Макар че събитията от понеделник ще имат важни последици за политическите отношения на Русия с чуждестранните й 
партньори, за момента изглежда е избегнато сериозно събитие на пазарите. Ще е важно да се следи траекторията на 
рисковете през идните седмици“, коментира Ед Милс от Raymond James. 
Акциите на Home Depot поевтиняха с 8,78%, въпреки че верига магазини за стоки за дома отчете печална на акция от 3,21 
долара, което е с 3 цента над прогнозите, както и прогнозира ръст на приходите през тази година. 
Цената на книжата на Macy’s се понижи с 4,98%, въпреки че компанията отчете по-добри от очаквано тримесечни 
резултати. Тя също така обяви нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 2 млрд. долара и обяви 
увеличение на дивидента с 5%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в сряда, докато инвеститорите 
наблюдават отблизо развитието на кризата в Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 32 пункта, или 0,93%, до 3 489,15 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 40,28 пункта, или 1,75%, до 2 337,58 пункта Хонконгският показател Hang 
Seng регистрира ръст от 140,28 пункта, или 0,6%, до 23 660,28 пункта.   
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Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 12,74 пункта, ли 0,47%, до 2 719,53 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 44,4 пункта, или 0,62%, до 7 205,7 пункта. 
Пазарите в Япония останаха затворени заради национален празник 
„Колкото и да е завладяваща ситуацията в Украйна, тя няма монопол върху тревогите на пазарите“, коментира Вишну 
Варатан от Mizuho Bank. 
„Редица други фактори, начело с паричната политика, могат да са в директен конфликт с търсенето на активи убежища, 
предизвикано от кризата в Украйна. Най-видим е конфликтът между агресивния тон на Федералния резерв, който води 
до скок на доходността по облигациите, и търсенето на активи убежища, което подкопава доходността на ценните 
книжа“, добави той. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) вчера регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 0,87 пункта, или 0,14%, до 614,24 пункта. BGBX40 се понижи с 0,35 пункта, или 0,25%, до 
140,75 пункта. BGTR30 изтри 0,06 пункта от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 699,20 пункта. BGREIT се 
задържа на равнище от 166,30 пункта. 
 
√ Еврото се резменя за 1,1240 долара 
Курсът на еврото днес остана под прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1240 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1344 долара. 
 
√ Шефът на ОИСР приписва високата инфлация на бързото възстановяване 
Някои от предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, са свързани директно с факта, че икономическото 
възстановяване беше много силно и бързо. Това заяви пред Си Ен Ен генералният секретар на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман 
„Търсенето се възстанови толкова бързо, че предлагането не може да го покрие“, обясни той. 
Той заяви, че винаги има рискове, които трябва да бъдат управлявани, като най-големият е от продължаващо 
разпространение на COVID-19 и поява на нови варианти на коронавируса. 
По думите му развитите икономики трябва да направят всичко по силите си, за да минимизират влиянието на 
пандемията върху общественото здрава. „Пандемията не е приключила. Трябва да продължим да работим за 
ваксинирането на възможно най-много хора по света“, каза Корман. 
„Що се отнася до фискалната и паричната политика, трябва постепенно да премахнем завишените нива на икономическа 
подкрепа. Много важно е лидерите по света да продължат да работят заедно и да координират действията си на 
международно ниво. За това групите като Г-20 са толкова важни“, добави той. 
 
√ Какво включват санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия? 
Решението на руския президент Владимир Путин да признае независимостта на Донецката и Луганската народна 
републики в понеделник първо предизвика международно недоволство, което за част от държавите след това се изрази 
в налагането на санкции. Европейският съюз и САЩ представиха сходни мерки срещу Русия, свързани както с финансови 
институции, така и с отделни лица във федерацията, а Украйна ги приветства и призова за силен удар върху руската 
икономика. 
Мерките на Европа 
Външните министри на ЕС се обединиха около пакет от санкции след вчерашната си среща, който бе представен от 
ръководителя на европейската дипломация Жозеп Борел на съвместна пресконференция с френския външен министър 
Жан-Ив льо Дриан. По време на разговорите България е била представена от министър Теодора Генчовска. 
„Ние сме в особено опасен момент за Европа“, предупреди Борел и допълни, че Путин е „подкопал суверенитета на 
Украйна“ с признаването на ДНР и ЛНР. 
27-те страни членки на блока са се обединили единодушно около пакет от санкции, който „ще нарани Русия и ще я 
заобли много“. По думите на Борел ЕС действа координирано с Великобритания, Канада и САЩ. 
Налагат се санкции срещу всички 351 депутати от Държавната дума на Русия, гласували в полза на признаването на 
независимостта на ДНР и ЛНР миналата седмица, както и срещу 27 физически лица и фирми, включително лидери, хора 
от сферата на отбраната и банки. Достъпът на правителството в Москва до капиталовите и финансовите пазари в 
Европа се ограничава. 
В Украйна ще бъде изпратен екип по киберсигурност, съставен от специалисти от държавите от европейската общност, 
който ще работи по защита на страната от кибератаки. 
„Ще увеличаваме нивото на санкции постепенно според поведението на Русия“, допълни Борел, с което даде знак, че 
това е само първата фаза от наказания срещу Москва. Льо Дриан на свой ред коментира, че Русия „потъпква 
международното право“ и „нарушава своите ангажименти“. 
След пресконференцията самият Борел написа в профила си в Twitter: „Без повече пазаруване в Милано, парти в Сен 
Тропе и диаманти в Антверп. Това е първа стъпка.“ Около два часа по-късно туитът бе изтрит, но въпреки това продължи 
да циркулира в социалната мрежа, споделян от други потребители. 
Какво предприеха САЩ? 

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1496188368375451652?s=20&t=vQlFEuOr0-SS5rxEvqD7jw
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„Това е началото на руска инвазия в Украйна“, заяви американският президент Джо Байдън, визирайки признаването на 
ДНР и ЛНР, по време на брифинг в Белия дом, на който обяви първоначалните санкции, които страната му има 
намерение да наложи на Русия. 
Щатите замразяват активите на две руски държавни банки – Внешекономбанк и Промсвязбанк, както и на техните 
подразделения. Освен това на американските фирми и физически лица се забранява да извършват трансакции с двете 
финансови институции. Ограничава се и достъпът им до щатския долар и ще бъдат изключени от глобалната финансова 
система според изявление на Белия дом. 
На петима руснаци, считани за близки до руското правителство, ще бъдат наложени индивидуални санкции – на 
директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников и сина му Денис, на бившия премиер 
Сергей Кириенко и сина му Владимир, както и на главния изпълнителен директор на Промсвязбанк, Пьотр Фрадков. 
Въвеждат се забрани за държавния дълг на Русия, ограничаващи участието на физически лица и фирми в САЩ на 
вторични пазари за нов дълг, емитиран от Централната банка, Националния фонд за благосъстояние и Министерството 
на финансите на Руската федерация. Достъпът на държавата до пазари и инвеститори в САЩ става ограничен. 
„Това означава, че отрязваме руското правителство от западно финансиране. То вече не може да събира пари от Запада и 
не може да търгува с новия си дълг на нашита или на европейските пазари“, поясни американският президент Джо 
Байдън по време на брифинг, на който обяви първоначалните санкции, които страната му има намерение да наложи на 
Русия. 
Освен това страната предислоцира част от мобилизираните си в Европа военни части и техника в Естония, Латвия и 
Литва. „Нека бъда ясен – това са напълно защитни действия от наша страна“, предупреди държавният глава на САЩ. 
Според източници на CNN около 800 войници ще се преместят от Италия в Балтийския регион, а там ще пристигнат и 
бойни самолети F-35 от Германия, както и хеликоптери Apache от Полша. Това вероятно ще се случи следващата 
седмица. „И заради действията на Русия работихме с Германия да осигурим, че „Северен поток 2“, както обещах, няма да 
продължи напред“, допълни Байдън, визирайки вчерашното решение на канцлера Олаф Шолц за спиране на 
сертифицирането на тръбопровода. 
„Кой, в името на Бога, Путин си мисли, че му дава право да обявява нови така наречени държави на територия, която 
принадлежи на негови съседи? Това е грубо нарушение на международното право и изисква твърд отговор от 
международната общност“, коментира Байдън. 
Япония също наложи санкции – премиерът Фумио Кишида съобщи, че страната спира издаването на визи и ще замрази 
активите на хора, участващи в признаването на независимостта на самопровъзгласилите се републики в Донецк и 
Луганск. Забранява се и вносът и износът от и за тях. Освен това Япония забранява издаването и циркулацията на руски 
облигации на своя територия, предаде CNN.   
Австралия въвежда забрани за пътуване и насочени финансови санкции към осем членове на Съвета за сигурност на 
Руската федерация. Ще има и „силни“ икономически санкции срещу контролираните от сепаратистите райони, насочени 
към транспорта, енергетиката, телекомуникациите, запасите от нефт, газ и минерали. Санкции ще има и за няколко руски 
банки. 
Канада излезе с първи санкции срещу Русия, включващи забрана за канадците да правят всякакви финансови сделки с 
ДНР и ЛНР, както и да се занимават с изкупуване на руски държавен дълг. Премиерът Джъстин Трюдо каза, че 
правителството му ще санкционира и членовете на руския парламент, гласували за решението за признаване на двете 
републики за независими. Страната ще приложи допълнителни санкции и срещу две руски банки и ще предотврати 
финансови сделки с тях. Допълнителни до 460 човека от канадските въоръжени сили ще бъдат изпратени в Източна 
Европа. „Това включва повече войски в Латвия, както и разполагането на допълнителна фрегата и самолет за морски 
патрул“, каза Трюдо, цитиран от „Ройтерс“. 
Украйна поиска силен удар върху руската икономика 
„Украйна силно вярва, че времето за санкции е сега и в този контекст приветстваме днешното обявление за санкции от 
президента Байдън“, заяви по време на брифинг във Вашингтон украинският външен министър Дмитро Кулеба, който се 
срещна с американския държавен секретар Антъни Блинкън. „Светът трябва да отговори с цялата си икономическа мощ и 
да накаже Русия за престъпленията, които вече извърши и изпреварвайки престъпленията, които планира да извърши. 
Ударете руската икономика сега и я ударете силно“, призова той. 
Кой наложи санкции досега? 
Британският парламент Борис Джонсън реши да замрази активи на пет големи руски банки и три заможни физически 
лица. „Това е първият транш, първият бараж от това, което сме готови да направим“, каза той пред парламента вчера. 
„Всички активи, които държат в Обединеното кралство, ще бъдат замразени и на засегнатите лица ще бъде забранено да 
пътуват дотук“, допълни той. Санкционираните банки са Россия, ИС Банк, Дженерал Банк, Промсвязбанк и Черноморска 
банка. Наказаните лица са Генадий Тимченко, Игор Ротенберг и Борис Ротенберг. 
Първата реакция дойде от Германия, където Олаф Шолц обяви, че спира процеса по сертифициране на „Северен поток 
2“, чийто старт щеше да удвои доставките на руски газ в Германия. На пресконференция той каза, че е поискал от  
икономическия министър да предприеме нужните стъпки, за да се увери, че сертифицирането няма да се извърши при 
настоящите условия. 
 
√ Украйна затваря въздушното си пространство за граждански полети 
Украйна затвори въздушното си пространство за граждански полети заради висок риск за сигурността. В изявление на 
Украинското държавно предприятие за обслужване на въздушното движение става ясно, че полетите се прекратяват от 
2:45 ч. киевско време. 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-22-22/index.html?tab=all
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„Предоставянето на обслужване на въздушното движение на граждански потребители на въздушното пространство на 
Украйна е преустановено“, пише в съобщението. 
В свой бюлетин Агенцията за авиационна безопасност на Европейски съюз предупреди авиокомпаниите в четвъртък да 
избягват полети над Украйна и да са „изключително предпазливи“, както и да избягват използването на въздушното 
пространство в рамките на 100 морски мили или малко над 185 км от беларуската граница и тази между Русия и Украйна. 
В 8:50 ч. тази сутрин по данни на платформата Flightradar24 картата на полетите около и над Украйна изглежда така: 
 

 
 
Според „Уолстрийт Джърнъл“ три украински летища са издали официални съобщения до пилотите късно в сряда, че 
всяко от тях е затворено за през нощта и ще отвори отново в четвъртък сутрин. Не се посочват причини за затварянето. 
 
√ Петролът прескочи прага от 100 долара за барел 
Цените на петрола се повишиха с над 5% в ранната търговия днес, като сортът брент премина прага от 100 долара за 
барел за първи път от 2014 г. насам, след като Русия предприе военни действия срещу Украйна, предаде Ройтерс. 
След като руският президент Владимир Путин обяви „специална военна операция“ в Донбас, украинският външен 
министър Дмитро Кулеба написа в Twitter, че Русия е започнала пълномащабна инвазия в страната. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 5,38 долара, или 5,56%, до 102,22 долара за барел, достигайки 
най-високото си ниво от септември 2014 г. насам. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 4,92 долара, 
или 5,34%, до 97,02 долара за барел 
Цените на петрола се повишиха с над 20 долара за барел от началото на 2022 г. на фона на опасенията, че САЩ и Европа 
ще наложат санкции на руския енергиен сектор, които могат да доведат до нарушаване на доставките. 
Русия е вторият най-голям производител на петрол в света. Освен това страната е най-големият доставчик на природен 
газ в Европа, като 35% от потреблението на газ от ЕС идва от Русия, 
„Съобщението на Русия за специална военна операция в Украйна тласна цената на Брента над 100 долара за барел. Тази 
нарастващата несигурност идва в момент, когато петролният пазар вече е стегнат. Това го прави уязвим и затова цените 
вероятно ще останат нестабилни и повишени“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на проучването на стоките на 
ING. 
Западните държави и Япония във вторник наложиха нови санкции на Русия заради изпращането на войски в отцепилите 
се региони в Източна Украйна. 
„Проблемът не е само в геополитическия риск, но и в по-нататъшен натиск върху предлагането. Доставките от Русия 
може да изчезнат в рамките на една нощ, ако страната бъде изправена пред санкции. ОПЕК може да произвежда 
достатъчно бързо, за да покрие тази зейнала дупка“, заяви икономистът на OCBC Хауи Лий. 
Някои членове на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) заявиха, че няма нужда групата и нейните 
съюзници да увеличават производството, тъй като потенциалната сделка между Иран и световните сили за съживяване 
на ядреното споразумение от 2015 г. може да увеличи доставките на петролния пазар. 
Япония и Австралия заявиха в четвъртък, че са готови да използват своите петролни резерви, заедно с други държави-
членки на Международната енергийна агенция (IEA), ако глобалните доставки бъдат засегнати от кризата в Украйна. 
Анализаторите предупреждават и за инфлационен натиск върху световната икономика при цени на петрола от 100 
долара, особено в Азия, която разчита много на вноса за покриване на енергийните си нужди. 
Междувременно пазарни източници заявиха, че според данните на Американския петролен институт запасите от суров 
петрол в САЩ са нараснали с 6 млн. барела миналата седмица. Запасите от бензин са се увеличили с 427 хил. барела, а 
тези на дестилати са намалели с 985 хил. барела. 
 

https://www.easa.europa.eu/domains/air-operations/czibs/czib-2022-01
https://www.flightradar24.com/50.56,33.1/5
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Cross.bg 
 
√ Каква е разликата между специална операция в Донбас и война 
Защо не бива да се бърка обявената от Владимир Путин операция с пълномащабни военни действия : 
Военна операция - координирани военни действия на въоръжените сили (техните видове и видове войски) за 
отблъскване на вражески атаки или, по време на настъпление, за пробив на неговите позиции. Военната операция може 
да бъде фронтова, армейска или да се извършва от по-малки сили (дивизии, бригади, полкове) за постигане на 
стратегическо или оперативно-тактическо превъзходство. 
Специална операция - комплекс от оперативно-издирвателни, разузнавателни, контраразузнавателни, превантивни, 
силови и следствени действия, извършва се от привлечени сили по единен план с централизиран контрол в един или 
няколко района с цел предотвратяване, потискане и отстраняване на последствията от кризисна ситуация. 
Забележка: в спецоперацията в Донбас участват не само армейски части, но и други правоприлагащи органи на Русия 
(ФСБ, МВР, Министерство на извънредните ситуации). 
 
√ Захарова: Включването ми в списъка със санкциите на ЕС е подарък за Деня на защитника на Отечеството 
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че смята включването си в списъка 
със санкции на ЕС „подарък за Деня на защитника на Отечеството“, предава ТАСС. 
„Съобщението за включването ми в списъка със санкции, от гледна точка на евроатлантическия режим, е един вид 
подарък за Деня на защитника на Отечеството, на което служим вярно“, написа дипломатът в канала си в Telegram в 
четвъртък. . 
Тя отбеляза, че решението за налагане на санкции е разработено отдавна. 
"Знаех за това от "своите хора",  те дори намекнаха за това, опитвайки се да ме сплашат. Когато разбраха, че изнудването 
не работи, включиха механизма за санкции", допълни още Захарова. 
„Какво искате от хора, които наричат улиците на името на терориста Дудаев и дават статут на политически бежанец на 
идеолога на севернокавказкия екстремизъм Закаев, забраняват излъчването на телевизионни канали и подкрепят 
нацистките режими, атакуват държави, убиват милиони цивилни? “, попита дипломатът. 
„А какво искат от мен, на която и двамата дядовци преминаха през войната, воювайки срещу фашизма, и цялото 
семейство е безкористно отдадено на Русия?“ 
Захарова подчерта, че е невъзможно да не се види какво се случва в света. 
"Престъпно е да не говорим за това. Много пъти сме виждали как съгласието с лъжите доведе до бедствия - 
следователно няма да ни принудят да мълчим", обобщи тя. 
В четвъртък Европейският съюз наложи персонални санкции във връзка с признаването от Русия на ЛНР и ДНР срещу 
почти 400 представители на политическото, военно и икономическо ръководство на Руската федерация, журналисти и 
общественици. На всеки в списъка е забранено да влиза в Европейския съюз (ЕС) и да има достъп до неговата банкова 
система. 
На 21 февруари руският президент Владимир Путин обяви, че Русия признава суверенитета на ДНР и ЛНР. С техните 
ръководители бяха подписани договори за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За цената на живота, инфлацията и доходите на българите – Пламен Димитров от КНСБ и Щерьо Ножаров от 
Българската стопанска камара; 

- Какъв ще бъде ефектът от поетапното отпадане на мерките - проф. Мира Кожухарова; 
- Има ли надежда за дипломатическо решение на кризата в Украйна? – анализ на журналиста Огнян Дъскарев и 

доктора по политология в НБУ Мартин Табаков; 
- Очаквайте и разказа на председателя на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - С 20 ст. по-евтино гориво, но ако зареждаш сам на бензиностанция; 
в. Труд - Купуваме бензин с мобилния телефон; 
в. Телеграф - Скривалище №1 под мавзолея; 
в. Монитор – Бракувахме над 320 хиляди COVID ваксини; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Първият звънец на 5.IX., но седмица ваканция на всеки два месеца; 
в. 24 часа - Вицето Василев оптимист, успокоява: Без двуцифрен ръст на цените; 
в. Труд - Родителите против ранна учебна година; 
в. Труд - "Оставка" и "Киро вън" скандираха протестиращи; 
в. Телеграф - Пред Министерски съвет: Протестът освирка Петков, той - стига сме се делили; 
в. Телеграф - Дипломат №1 на руската църква идва у нас; 
в. Монитор - Солидарни сме със санкциите срещу Русия, но готвим план Б при спиране на газа; 
в. Монитор - 81 % от родителите против по-ранен старт на учебната година; 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа  - Андрей Гюров, председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната": В бюджета има 
достатъчно буфери, които да поемат негативни последици от кризата в Украйна; 
в. Труд - Политологът доц. Валентин Вацев пред "Труд": Путин обяви личен джихад на Украйна; 
в. Телеграф - Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов: Русия атакува демокрацията; 
в. Монитор - Д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ и директор на БУ "Св. св. Кирил и Методий" - Виена: В 
училищата зад граница възпитаваме децата да не загубят връзката с българското; 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Аман от Бил; 
в. Труд – Проектът за батерии мирише на корупция и частен интерес; 
в. Телеграф - Рашков, разформировай КАТ-Пловдив! Веднага!; 
в. Монитор - Медици или търгаши със здравето? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 февруари 
София 

- От 10:00 ч. Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 16:30 ч. държавният глава Румен Радев ще участва в церемонията по връчване на наградите на Българската 

асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021г. 
- От 11:00 ч. на кръстовището на ул. „Акад. Ст. Младенов“ и ул. „Проф. Ат. Иширков“ ще се състои брифинг на 

представител на Пътна полиция, ГДНП. Темата е свързана със започваща нова специализирана полицейска 
операция. 

- Софийската филхармония посреща носителя на наградата "Ленард Бърнстейн" - флейтиста Статис Карапанос. Той 
ще представи красивия Концерт за флейта на Карл Райнеке и Рапсодия за алтова флейта и оркестър от Дебюси. 
Диригент на вечерта е Себастиан Роланд, който включва в програмата и Симфония №2 от Гуно. 

- Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „20-ти април“, кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването 
от 09:30 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Люлин планина“ от бул. „Ген. 
Михаил Д. Скобелев“ до ул. „20-ти април“; ул. „20-ти април“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Лайош Кошут“; ул. 
„Лайош Кошут“ от ул. „20-ти април“ до бул. „Христо Ботев“; бул. „Христо Ботев“ от ул. „Лайош Кошут“ до ул. „20-
ти април“. 

*** 
Благоевград 

- От 11:00 ч., в зала 5 в сградата на Общинска администрация, община Благоевград представя проект „Прилагане 
на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“. 

*** 
Бургас 

- От 19:00 ч. в залата на Бургаската опера, ще бъде представена операта „Хубавата Елена“. 
*** 
Кюстендил 

- Всички ученици от училищата в Кюстендилска област се връщат в клас. 
*** 
Русе 

- От 9:00 часа общинските съветници в Русе ще заседават присъствено. 
*** 
Стара Загора 

- От 19.:00 часа в Културен център Стара Загора ще се проведе церемония по награждаване на "Спортист на 
годината" за Община Стара Загора. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

